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1. INTRODUCCIÓ
En general, ha estat un curs bastant tranquil. No hi ha hagut pràcticament
cap novetat pel que fa a la normativa i a les directrius de la Conselleria. A
nivell intern, s’ha continuat amb la dinàmica encetada el curs anterior quant
a organització i horari de centre. Això sí, s’han iniciat estudis nous: la
formació professional bàsica d’arts gràfiques, un cicle formatiu de grau
mitjà de farmàcia i parafarmàcia i un grau superior de laboratori d’anàlisi i
control de qualitat. Per tant, tant el professorat com la infraestructura s’ha
hagut d’adaptar a aquesta nova situació: s’ha fet formació concreta i àdhuc
visites a centres amb aquests estudis a la Península i ha arribat material
específic.
El nombre total de matriculats ha canviat al llarg de l’any, tant en excés,
amb alumnes nouvinguts com en baixes de batxillerat i de cicles formatius.
L’increment d’alumnes d’incorporació tardana ha estat notable, trastocant la
distribució inicial dels grups.
S’ha revisat i actualitzat el Reglament d’Organització i Funcionament.
Finalment i s’ha fet la primera part (Diagnosi) de la revisió del Pla de
Convivència. Finalment, el centre té un Pla d’Autoprotecció amb totes les
garanties.
S’ha continuat treballant en les comissions, en els projectes propis i en els
programes de col·laboració d’altres anys.
Tocant a les infraestructures, cal dir que durant l’estiu del 2018 es van fer
grans reformes per aconseguir nous espais i per canviar els usos d’alguns
altres; la majoria de les actuacions han servit per reparar i embellir les
instal·lacions.
Aquesta memòria s’ha fet seguint l’estructura de cursos anteriors però
introduint els elements que figuren en l’índex orientatiu d’Inspecció
educativa. Cada apartat fa una anàlisi i una valoració del curs i presenta
propostes de millora.
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2. VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL
CENTRE
2.1 Horaris
Per a la confecció dels horaris d’alumnes i professors, es va partir de les
instruccions de la Conselleria i dels criteris pedagògics aprovats al darrer
claustre del mes de juny de 2018.
2.2 Personal docent i no docent
Al centre hi ha hagut 4 ordenances, 4 persones de neteja, 1 cap de
secretaria, 2 auxiliars de secretaria i 2 persones de neteja contractades per
un servei extern a l'administració, i 130 places docents, de les quals 13 han
estat a mitja jornada.
Durant aquest curs totes les baixes de mitjana i llarga durada han estat
substituïdes, mentre que si eren per pocs dies, no.
Tipus A

Tipus BCDEF

No

TOTAL

justificades
Docència directa
Docència directa

5231
3626

1162
0

6
0

6399
3626

altre professorat
No
docència

3925

1052

6

4986

directa
Total

1639

967

11

2773 h de

impartida

lectives

per

hores
no

docència no

fetes

complida

Sabem que al llarg del curs escolar s’havien de fer fins a 47.830 hores
lectives, i que no se n’han fet 2.773h, això suposa un 5,79%, un
percentatge un poc més alt que el del curs anterior (5,47%). El fet de
restringir faltes per malaltia d'un a tres dies amb el seu justificant
corresponent ha millorat l'absentisme freqüent per part d'una minoria del
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professorat. No obstant això, hi ha hagut algunes baixes llargues,
especialment una d'anglès pel metge, que han tardat a ser cobertes seguint
les directrius de la Conselleria.
Per al curs següent, l’equip directiu continuarà amb el mateix sistema de
control, amb el pla de guàrdies el dematí i el full de signatures per al
capvespre.
2.3 Utilització dels espais i dels recursos materials
S’han mantengut sempre els comptes en positiu, tot vetllant en l’apartat de
despeses, tant de les ordinàries com de les extraordinàries. S’ha mantingut
el sistema de control i classificació de les factures.
Quant als mitjans informàtics i audiovisuals, s’ha continuat el manteniment i
la renovació dels recursos, i s’han adquirit nous aparells per dotar als
departaments de més ordinadors i substituir els meus obsolets.
En referència al manteniment habitual del centre, i a banda de les revisions
prescriptives, durant el curs s’han fet algunes intervencions als banys dels
alumnes i professors, ja que s’han substituït les aixetes per aixetes de
tancat automàtic per evitar que quedin obertes després de l’ús. També
s’han canviat els WC dels banys de la zona B, ja que constantment donaven
problemes d’embossos i eren molt antics, amb cisterna penjada. Des que
s’ha fet el canvi no s’ha produït cap altre embós.
S’han substituït tots els escalons de l’escala de marbre de la zona A que
estaven romputs o ballaven al trepitjar-los. Ha estat una inversió cara però
necessària per seguretat, ja que és una escala molt utilitzada.
S’han substituït les finestres del segon pis de la zona B per finestres de
doble vidre. Aquesta reforma, que ja es va comença l’any anterior, s’anirà
fent poc a poc per plantes fins a completar tot l’edifici de la zona B.
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A més de les esmentades remodalacions, s’han anat fent totes aquelles
reparacions de portes, vidres, banys, pati, etc. que eren necessàries en
cada moment.
El centre ha cedit les instal·lacions a diferents entitats:
a. Associació de veïnats del Camp Rodó: utilització del gimnàs i el pati
durant el mes de juliol i una setmana de juny per a escoleta d’estiu.
b. El Club Natació Palma ha fet ús del pati del centre durant l’hivern per
entrenar i durant el mes de juliol per a fer unes colònies d’estiu.
c. La Direcció General de Política Lingüística, diversos cops, en dissabte i en
horabaixa, per a les proves de català, tant orals com escrites, de diferents
nivells.
d. La Conselleria ha organitzat les oposicions al cos de professors de
secundària de les especialitats de Dibuix, Matemàtiques, Física i Química i
Arts Gràfiques al centre.
e. L’associació d’alumnes del CEPA Camp Rodó ha utilitzat el gimnàs tres
horabaixes a la setmana durant tot el curs per a diverses activitats:
gimnàstica, ball, etc.
Cara al curs vinent, convé actuar en aquests punts:
- Continuar amb l’actualització dels recursos informàtics per a alumnes i
professors.
- Planificar l’habilitació d’un nou laboratori per a formació professional. Per
això, convé estudiar la possibilitat juntament amb la Conselleria de
substituir l’aula de dibuix BE303 per un laboratori i el vestuari de la planta
baixa per l’aula de dibuix.
- Substituir, amb el suport econòmic de la Conselleria, les portes RF de la
planta baixa que, segons el pla d’autoprotecció aprovat s’obren al revés de
com contempla el pla.
- Substituir les aixetes que no funcionen bé dels laboratoris.
- Continuar amb la substitució de les finestres de la zona B.
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2.4 Accessos
El punt més problemàtic dels darrers temps era la barrera de l’aparcament
dels professors. Sembla que finalment aquesta qüestió s’ha resolt de
manera satisfactòria. Es va optar per instal·lar una tanca de separació entre
l’àrea d’aparcament i el pati, amb una barrera i una porta d’accés, de tal
manera que la barrera exterior quedi oberta durant l’horari lectiu.
2.5 Calendari d’actuacions
Setembre
- Exàmens extraordinaris i sessions d’avaluació. Notes i reclamacions.
- Tancament del curs 2018-2019 i preparació del nou curs
- Inici de curs. Presentacions
- Reunions d’equips docents
- Lliurament de les programacions
Octubre
- Rebuda dels alumnes alemanys de Göttingen
- Presentació i reunió amb famílies
- Avaluació inicial
- Diada de delegats
Novembre
- Simulacres
Desembre
- Celebració del Dia dels Drets Humans
- Primera Avaluació
- Xou teatre alumnes 1r BAE
- Recital Poemes Llompart
Gener
- Xerrada sobre consum d’alcohol (APIMA)
Febrer
- Festa de disfresses i xocolatada solidària.
Març
- Dia internacional de la Dona
- Visita dels CEIP adscrits
- Segona avaluació
- Portes obertes per a les famílies dels futurs alumnes de 1r d’ESO
Abril
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- Representació teatral dels alumnes de 2n BAE: Medicarte
- Bicicletada
Maig
- Proves lliures i proves d’accés
- Diada del Llompart
- Obra de 4t ESO
- Portes obertes per a futurs alumnes d’FP
- Avaluació ordinària 2n de batx.
- Portes obertes per a futurs alumnes de batxillerat
- Graduació 2n de batx
Juny
- Avaluació ordinària
- Avaluació extraordinària 2n de batx.

3. ANÀLISI DEL RENDIMENT ACADÈMIC I PROPOSTES DE MILLORA
3.1 Primer d’ESO

A primer d’ESO els resultats del juny ens donen un total de 63,3%
d'alumnat amb opció de promocionar, que augmenta a un 72,65% si tenim
en compte els alumnes amb 3 assignatures suspeses que tenen l’opció de
recuperar per setembre. Així i tot, si tenim en compte el percentatge
d'alumnes que poden promocionar per Illa (57%), el percentatge d’alumnes
que han superat totes les assignatures el juny al nostre centre està 6 punts
per damunt dels resultats obtinguts a nivell d’illa.
Dins aquests resultats, hi ha també 13 repetidors. Per valorar la seva
repetició de manera més detallada, hi ha tan sols un alumne repetidor que
promociona amb dues assignatures a 2n d'ESO i un alumne amb tres
suspeses. La resta d'alumnes repetidors, a excepció d’un alumne que es
troba dins del programa ALTER, tenen entre 4 i 10 suspeses per la qual cosa
promocionen per imperatiu legal. Dins d’aquest grup de 13 repetidors, hi ha
7 alumnes NESE sent dos d’ells NEE, dels quals 5 d’ells la repetició no els
ha ajudat a promocionar per mèrit propi. Un d’ells l’any que ve s’incorporarà
al programa de Pmar.
Podem dir que, dels 13 repetidors, hi ha un total de 10 alumnes als quals la
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repetició no ha millorat el seu rendiment acadèmic. Un dels factors
principals que no ha contribuït a la millora del seu rendiment han estat les
circumstàncies personals de l’alumnat. Tres d’aquests alumnes han
presentat un problema d’absentisme: El primer d’ells va ser proposat per
programa ALTER l’any passat però a meitat de curs ha sortit del programa
per la qual cosa l’absentisme, ja present l’any passat, ha continuat. Els
altres alumnes que han presentat absentisme han estat noves matrícules ja
que venien d’un altre centre. Les faltes d’assistència en un d’ells es van
percebre des del dia que es va formalitzar la matrícula en el nostre centre ja
que només va assistir un dia a classe i l’altre un poc després de la seua
incorporació a l’aula. Els dos casos han estat notificats a Serveis Socials. La
resta tenen una situació familiar que per diferents motius no és gens
favorable per a la seua millora del rendiment escolar. Des d’aquí convé fer
una reflexió seriosa sobre la manca d’implicació de les famílies i de com
aquesta afecta directament als resultats dels nostres alumnes.
Des del centre s’han realitzat tota una sèrie d’actuacions per a la millora
dels resultats amb la incorporació d’un PT de referència en cadascun dels
quatre grups que s’ha coordinat amb el tutor del grup. També cal destacar
la realització del Programa de l’Ajuntament “Tens Talent” que es realitza per
segona vegada al nostre centre amb l’objectiu de potenciar els talents i les
capacitats de cadascun dels alumnes.
En les reunions de tutors s’ha fet un seguiment de tots aquests alumnes
tant a nivell acadèmic com de convivència i s’ha informat de totes les
reunions mantingudes amb la família per part del tutor/a, prefectura i
orientació, per tant, d’estar tots coordinats i assabentats de tot allò
relacionat amb l’alumne tant a nivell acadèmic com familiar.

3.2 Segon d’ESO

A segon d’ESO, el conjunt d’alumnes que promocionen al juny és al voltant
del 56,66%, 10 punts per damunt respecte al percentatge d’aprovats del
curs passat en juny. Si tenim en compte els resultat a nivell d’Illa ens
trobem 4 punts per damunt de la mitjana. Quant a la possibilitat de
promocionar, si afegim el setembre aquells alumnes amb 3 assignatures
suspeses, el percentatge augmenta fins al 67,49%.
Enguany els resultats de juny, amb un total de 5 grups ordinaris i un de
Pmar, han millorat 10 punts per damunt de la mitjana que teníem a hores
d’ara amb 4 grups i un de Pmar.
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En aquest curs ens trobem amb un total de 9 repetidors dels quals dos
promocionen per mèrit propi. Després ens trobem amb tres alumnes que
han suspès 3 assignatures i un altre alumne que ha suspés 4 assignatures.
Els tres repetidors restants porten entre 9 i 10 assignatures suspeses. En
aquests últims casos, igual que succeïa en primer d’ESO, la baixa implicació
de les famílies tampoc ha ajudat a millorar el seu rendiment. Dues
d’aquestes alumnes se’ls ha obert un expedient disciplinari a final de curs.
En quan al grup de Pmar, els resultats no han estat molt positius. Enguany,
la selecció d’alumnes per a aquest programa no ha estat del tot encertada i
alguns dels alumnes no s’adaptaven al perfil adient per la qual cosa dels 9
alumnes matriculats en el programa tans sols dos alumnes cursaran el 3r de
Pmar; 1 alumne repetirà dins del programa i 6 alumnes sortiran del
programa per la curs vinent. Aquests darrers ja se'ls ha orientat cap a una
formació professional bàsica.

3.3 Tercer d’ESO

A tercer d’ESO els resultats finals del mes de juny han estat superiors als
del curs passat amb un 71 % d’alumnat que promociona respecte del 58%
del curs anterior, ja que té totes les assignatures aprovades o una / dues
suspeses de les quals s’examinarà en el mes de setembre. Aquest
percentatge podria augmentar ja que tenim un 7% d’alumnat que duu 3
assignatures suspeses i ha d’anar a la convocatòria extraordinària.
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Si tenim en compte els resultats a nivell d’illa, curiosament empatam , a
Mallorca hi ha també un 71% d’alumnat que promociona de curs en el mes
de juny.
Els 165 alumnes matriculats a 3r, s’han repartit 149 en 5 grups ordinaris i
16 en el grup de PMAR.
En els grups A, B i C feien matemàtiques acadèmiques i els D i E aplicades.
Els primers grups quedaren plens amb la matrícula de juny i després de les
proves de setembre, mentre que el D quedà amb 22 i l’E amb 24, per això
des d’escolarització ens enviaren alumnat majoritàriament nouvingut, la
qual cosa provocà que haguéssim de demanar 1/2 professor per poder
atendre la demanda de PALIC .
72 alumnes promocionen de curs al juny, tot i que n'hi ha que tenen dues
assignatures suspeses, però tal i com diu la normativa si no coincideix
matemàtiques i una de les dues llengües oficials s'ha de comptabilitzar que
promocionen.
Grup per grup, 3r A ha tengut uns resultats generals bons, dels 30 alumnes
matriculats 23 promocionen per juny i dels que han d’anar a setembre tots
tenen possibilitats de promocionar ja que duen 4 o 5 suspeses excepte dos,
que en tenen 7, un ha demanant plaça per FP bàsica i l’altra ha resultat
molt absentista, se li ha obert protocol d’absentisme.
El grup 3rB té 22 alumnes que promocionen el juny. De l’alumnat que no
promociona hi ha hagut un cas de quasi abandonament perquè a partir de
la segona avaluació deia que volia fer FP bàsica i va començar a faltar molt
amb el total consentiment de la mare. Una altra alumna té 9 assignatures
suspeses perquè a partir de la segona avaluació ha tengut problemes
familiars que se solucionaran amb un canvi de domicili, anirà a viure amb sa
mare a Galícia, i per això estava molt desanimada, arribava tard i no
treballava.
Els alumnes restants dependrà de les proves de setmbre 2 tenen 3
assignatures suspeses i probablement promocionaran.
Pel que fa a 3r C ha estat el grup més tranquil quant a comportament i de
mitjana acadèmica més alta. 24 alumnes promocionen el juny
2
segurament ho faran el setembre, als dos restants se’ls va proposar una FP
bàsica però prefereixen repetir.
Passant al grup 3r D, dir que ha estat el grup més tranquil quant a
comportament. També és el que té més aprovats pel juny 29, tot i que
concentra 6 alumnes NESE, dos d’incorporació tardana italians que
curiosament ho han aprovat tot si bé és cert que amb reforços. Altres 2
aniran a setembre amb 2 i 3 suspeses respectivament, una altra ha passat a
viure amb son pare a Cala Millor al 3r trimestre i per tant ha estat baixa i el
darrer NESE ha estat proposat de llevar-li aquesta consideració ja que és un
nouvingut del curs passat que s’ha adaptat molt bé.
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També comentar que dels 8 repetidors 5 ja han promocionat ,un altre duu
4 assignatures suspeses per manca de feina i haurà d’anar a setembre, un a
ha estat proposat per FP bàsica, és molt inconstant en l’estudi, i finalment
tenim una alumna amb greu transtorn mental que probablement haurà de
rebre suport domiciliari, la família ho està gestionant.
Els resultats acadèmics també són satisfactoris, 29 alumnes han
promocionat el juny, 6 alumnes amb 1 i 3 amb 2 assignatures suspeses
però han promocionat ja el juny, segons instruccions de Conselleria.
Quant al 3r E ha resultat el grup més fluix ha estat un grup molt heterogeni
tot i així 18 alumnes promocionen,10 amb tot aprovat, 7 amb 1 suspesa,
n’hi ha 8 que tenen entre 2 i 4 assignatures suspeses , un amb cinc, un
amb 6, dos amb 7 i una amb tot suspès, aquesta darrera pràcticament no
ha assistit a classe i se li ha obert protocol d’absentisme.
Els 3 nouvinguts hauran de repetir perquè presenten molt mala base
acadèmica.
Pel que fa als 5 alumnes repetidors una és la que hem comentat de protocol
d’absentisme, una ha estat derivada a FP bàsica, 2 han promocionat pel
juny i la que queda segurament ho podrà fer pel setembre ja que li han
quedat tres assignatures suspeses.
Finalment tenim 3r F que és el grup de 3r de PMAR, dels quals 9
promocionen al grup de PRAQ, el proper curs serà el primer que tendrem un
grup d’aquestes característiques. 2 repetiran en grup ordinari i 2 faran FP o
Fp bàsica, un d’ell sté aprovada la prova d’accés a cicles formatius de grau
mitjà celebrada al mes de maig passat.
El tema de la convivència ha estat bo, algunes amonestacions per no fer
feina i molestar que s’han resolt fent quedar de dues a tres a recuperar. Dos
casos d’absentisme greu, hem obert protocol d’absentisme.
Dins el juny s’han disparat les amonestacions per culpa d’un repte que
circulava per internet al qual s’han apuntat tres grups han tengut 3
expulsions d’un dia i 26 alumnes han quedat a netejar, si no hagués estat
per això enguany el nombre d’amonestacions era inferior al del curs assat.

3.4 Quart d’ESO
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Enguany els resultats a quart d’ESO han estat bastant bons sumant els
alumnes que han aprovat totes les assignatures i aquells que n’han suspesa
una i han titulat el juny o ho faran al setembre tenim els següents resultats:
a 4t A han titulat 83% de l’alumnat , al B un 67%, al C un 60% i al D un
64%. En la forquilla d’alumnat amb 2,3 o 4 assignatures suspeses tenim 23
alumnes, que podrien titular al setembre així que el resultat final de titulats
pot millorar en el mes de setembre.
Quant a l'alumnat que no ha titulat cal comentar que en tots els casos es
va valorar el nombre d'assignatures suspeses i si desitjaven fer una FP o
batxillerat, en aquells casos en què l'alumnat havia manifestat el seu desig
de demanar plaça a FP, i tenien 1 o 2 assignatures suspeses que no
coincidien amb matemàtiques i català o castellà, la votació va ser favorable
a titular en el mes de juny, en canvi si volien fer batxillerat, l'equip de
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professors va considerar que era convenient que estudiassin a l'estiu per tal
d'afrontar el batxillerat amb més bona base de coneixements.
L'organització dels quatre grups de 4t es va fer de la següent manera: 4t A i
B feien les matemàtiques acadèmiques i 4tC i D els dos tipus de
matemàtiques.
Passant a valorar els resultats grup per grup començam amb 4t A, de 30
alumnes n’hi ha 6 que no han titulat,3 amb una assignatura suspesa i un
amb 2, perquè pensen fer batxillerat i l’equip directiu ha considerat que és
millor que treballin durant l’estiu per agafar base;queden 2 alumnes amb 4
assignatures suspeses, els quals han tengut una assistència irregular i un
alumne amb 11 suspeses que ha abandonat en tenir aprovada la prova
d’accés a cicles formatius i perdé tot l’interès d’assistir diàriament a classe;
és un alumne que va venir a repetir aquí des d’un altre centre i molt
desmotivat. Ha estat un molt bon grup quant a resultats, no tant quant a
comportament perquè el professorat s’ha queixat que eren molt xerradors.
Pel que fa a 4t B de 30 alumnes , 19 han titulat el juny i 6 alumnes tenen
entre 1 i 4 suspeses, dels 5 alumnes restants 4 tenen cinc assignatures
suspeses i un 10, aquest darrer també ha aprovat la prova d’accés a cicles i
ja no ha estudiat en el darrer trimestre. Tenim una alumna que en cas de
repetir ha estat proposada per PRAQ.
Quant al grup 4t C dels 30 alumnes del grup, 16 han titulat en el mes de
juny, 7 duen entre 1 i 3 suspeses dels 7 restants hi ha un repetidor que ha
mig abandonat amb 8 i anirà a l’escola d’adults, una alumna nouvinguda
amb 7 suspeses que haurà de repetir, un alumne amb 7 i un altre amb 9
suspeses proposats per FP bàsica, un cas de 10 és una alumna que no ha
vengut al llarg del curs perquè es va matricular a l’estranger i la mare volia
tenir plaça per si no s’adaptava i volia tornar. La resta d’alumnes dependrà
la seva promoció del que facin als exàmens de setembre .
Finalment els resultats de 4tD; de 30 alumnes 15 han promociona el juny, 4
tenen una assignatura suspesa, 8 es troben entre 3 i 5 , una alumna en duu
6 però és una alumna que ha estat en un centre a Barcelona en tractament
psicològic i venia algun dia a classe, si al centre li ho permetien, molt ha fet
i pensa treballar més durant l’estiu per titular, és de lloar l’esforç fet.
Una altra alumna amb 7 assignatures suspeses provenia de PMAR i no s’ha
arribat a integrar, ha estat proposada per una FP bàsica, això demostra que
és necessari poder continuar amb un programa especial, es digui PMAR o
PRAQ.
Finalment tenim un alumne amb totes les assignatures suspeses perquè ha
estat matriculat fora del país i també va mantenir la matrícula aquí per si
tenia problemes d’adaptació.
Una reflexió a part mereixen els alumnes que provenen de 2 n de PMAR, en
total se'n matricularen 6, dels quals tres han promocionat per juny prèvia
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votació de l’equip docent per tal de facilitar que puguin tenir plaça a FP.i els
altres dos estan proposat per FP bàsica.
Al final els resultats d'aquestes alumnes provinents del 3r de PMAR, no han
estat tan desastrosos com es podria pensar, en aquest sentit creim que ha
estat bona idea que en les assignatures de castellà i català hem fet
agrupaments flexibles , així s'ha aconseguit disminuir la ràtio per professor
i poder dedicar més temps a cada alumne.
Quant a l'alumnat repetidor, en total han estat 18 , dels quals 7 han
promocionat el juny i 2 han abandonat un per anar a adults i l’altra perquè
ha aprovat la prova d’accés a cicles formatius, la resta aniran a setembre.
El tema de la convivència ha estat bo. Hi ha hagut poques amonestacions i
la majoria han estat per sortir del centre sense permís,o per acumular
faltes d'assistència, sortosament no han estat per enfrontaments o per mal
comportaments a classe.
3.5 Primer de batxillerat
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El curs passat els resultats varen ser una mica millors que l’any anterior i
enguany ho tornem a aconseguir. Promociona a segon un 73,05% de
l’alumnat (187 alumnes) i en podrien promocionar al setembre entre 20 i 25
més. S’ha de dir però, que si bé els resultats quan a promocions són millors
que el curs passat, no ho són quan a notes. Enguany només tenim 9
alumnes amb una mitjana de 9 o superior respecte de la vintena que teníem
l’any passat.
Per modalitats de batxillerat es repeteix la tònica del curs passat, una
vegada més podem dir que els resultats al batxillerat de la modalitat
d’humanitats i ciències socials concretament al grup B han estat els més
bons, podria ser que només un alumne no promocionés . En canvi al grup A
trobem la mateixa quantitat d’alumnes que ho aproven tot front als que els
queden quatre assignatures o més, si bé en aquest rang són majoria els
alumnes que han suspès quatre assignatures i esperem que una bona part
d’ells pugui promocionar al setembre.
Els resultats al batxillerat científic, han estat una mica pitjors que l’any
passat
tant acadèmicament com en nombre de promocions. De tota
manera hi ha 49 alumnes que promocion, 4 més que els curs anterior i per
setembre podrien ser 4 o 5 més.
Sortosament podem dir que els resultats dels batxillerats d’arts enguany,
són els que han fet que les estadístiques siguin millors que l’any passat. Als
quatre grups trobem una bona quantitat d’alumnes que promocionen o
poden promocionar a setembre, tot i així, també trobem una petita
quantitat d’alumnes que tenen 4 o més assignatures suspeses i que
segurament no promocionaran, repetiran o aniran a fer un cicle formatiu o a
fer feina. Les raons poden explicar-se pel perfil d’aquests alumnes, la
majoria dels quals suspenen per venir poc a classe, falta de motivació i
problemes externs. Tot i que s’han donat més baixes d’ofici per absentisme
que el curs anterior, el proper curs s’hauria de procurar donar totes les
baixes que es puguin, i al més aviat possible a mode d’exemple per la resta
d’alumnat. Per això hem comptat amb la col·laboració dels tutors amb un
control més estricte de l’alumnat, atès que queda palès que en els grups on
el tutor fa una tutoria més personalitzada baixa el grau d’absentisme i
milloren els resultats acadèmics.
Hi ha hagut 19 baixes d’ofici per abandonament i inassistència a classe i 12
baixes per canvis d’estudis o inserció a la vida laboral.
S’ha d’insistir a les tutories per tal de detectar les possibles baixes el més
aviat possible, la qual cosa podria possibilitar donar resposta a alguna part
de l’alumnat que es queda sense poder fer les assignatures optatives
sol·licitades inicialment per manca de places.
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3.6 Segon de batxillerat

Els resultats obtinguts al segon de batxillerat han estat comparats amb els
resultats de l’any passat molt millors, amb un augment d’un 15 % a la
convocatòria ordinària. Començaren el curs 234 alumnes s’han donant de
baixa per anar a fer feina o per canvi d’estudis 3 alumnes i altres 7 han
estat donats de baixa d’ofici per inassistència, tot i que s’hagués pogut
donar alguna baixa més.
Del 224 alumnes que han acabat el curs titulen pel maig 127, això
representa un 56,69%. Quan a la convocatòria extraordinària, que enguany
és el segon any que es fa per juny, els resultats també han estat millors que
els de l’any anterior. Dels 97 alumnes que no van titular el maig, el juny
han titulat 74, això representa un 76%, resultats molt millors que els del
curs anterior a la convocatòria extraordinària.
En total dels 224 alumnes matriculats titulen 201, això és un 89,73% un
resultat prou bo.
Aquest bons resultats es veuen també reflectits en els resultats acadèmics.
Enguany hem donat totes les matrícules d’honor que podíem donar, 12 i
encara hi ha hagut alumnes amb nota mitjana de 9 o per sobre que s’han
hagut de quedar sense matrícula.
Destacar el grup de segon de batxillerat A on només hi ha una alumna que
haurà de repetir amb dues suspeses. D’altra banda en el grup de segon Hhi
ha 12 alumnes que no promocionen. A la resta de grups són tres o quatre
els alumnes que hauran de repetir.
Quan a les proves PBAU, el mes de juny de 2019 s’han inscrit 123 alumnes,
3 han fet només la prova específica, 115 han estat alumnes que han fet 2n
de batxillerat al nostre centre enguany, dels quals 11 han estat aptes i 4 no
aptes. D’aquest 4 no aptes, tres són alumnes que han repetit amb
assignatures soltes i la quarta és una alumna que va aprovar molt justa. A
més han realitzat la prova 5 alumnes més dels quals 4 han estat aptes i 1
no apte.
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Els comentaris dels resultats de la prova extraordinària que per segon any
s’han realitzat al juny, ja s’han exposat juntament amb els resultats de la
prova ordinària. Val a comentar que enguany els resultats han estat molt
millors que l’any passat fent els ulls enrere i comparant amb resultats
d’altres anys, encara no podem concloure que aquest avançament hagi
perjudicat o beneficiat l’alumnat.
3.7 Cicles formatius
Abans d'entrar a comentar els resultats cal comentar que s'ha fet molta
feina per tal de controlar l'assistència i que l'alumnat entengui que en cicles
formatius presencials s'ha d'assistir a classe per molt que després s'aprovin
els exàmens, tot hi així ha estat un cavall de batalla al llarg de tot el curs. A
part de la legislació vigent que estableix que es podran donar baixes d'ofici
quan el nombre de faltes no justificades sigui superior al 10% del mòdul
de forma continuada o al 15% si és de manera discontínua. Després de
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nombroses reunions i reflexions en els respectius departaments d'arts
gràfiques i sanitat s'ha acordat que s'acceptarà un màxim de 35% de faltes
entre justificades i no justificades ja que s'estava disparant l'absentisme i
en aquest tipus d'estudis l'assistència és molt important.

FPB

El
cicle d'FP bàsica només té un grup de primer, ja que ha estat el primer any
que s'ha ofertat al centre. Els resultats són positius tot i que podrien
millorar. Del total de matriculats a l'inici de curs un 57% promociona a
segon curs. Un 36% d'aquest amb cap mòdul suspès i un 21% només amb
un mòdul. Al ser el primer any podem dir que en general ha anat bé.

CURES
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Els resultats de CAI són molt positius en general, del total d'alumnes
matriculats entre els dos grups un 75% no ha suspès cap dels mòduls i per
tant accedeix a la FCT.

EMERGÈNCIES

21

En el cas d'emergències sanitàries els resultats són molt positius. Un 83%
dels alumnes promociona a segon i del grup de segon un 93% ha accedit a
FCT i ha titulat

EMERGÈNCIES A DISTÀNCIA
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Els resultats d'emergències a distància són positius ( s'ha de tenir en
compte que la majoria d'alumnes no estan matriculats a tots els mòduls,
alguns d'ells només cursen dos o tres mòduls ). Alguns dels alumnes online
que inicien el cicle l'acaben deixat per dificultat de conciliació amb la vida
familiar, etc...

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
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El cicle de farmàcia també és de nova implantació. Els resultats són bons.
Un 86% dels alumnes promociona a segon.

IMATGE PEL DIAGNÒSTIC
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El resultats
prou bons,
està prou
promociona

al cicle formatiu d’imatge per al diagnòstic, sempre solen ser
donat que l’alumnat procedeix majoritàriament de batxillerat,
motivat. De primer curs gairebé un 97% dels alumnes
a segon i de segon curs el 100 ha fet FCT i titula.

IMPRESSIÓ
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En el primer curs d'impressió gràfica un 91% promociona a segon, i de
segon curs el 64% ha accedit a FCT i ha titulat. Resultats bons

PREIMPRESSIÓ DIGITAL
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En el grup de primer de preimpressió gràfica promocionen un 78% de
l'alumnat, resultats que estan molt bé. De segon curs un 55% ha accedit a
FCT i tots els que han accedit han titulat

DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS
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Els resultats dels cicles de disseny són molt positius, de primer han
promocionat un 94% dels alumnes a segon i de segon un 70% han accedit
a FCT, tots amb resultats positius

ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

Del cicle de laboratori ( també de nova implantació ) el 90% dels alumnes
promocionen a segon amb resultats molt bons.
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En general els resultats dels cicles formatius són positius ja que l'alumnat
s'implica en els estudis i està molt motivat. A nivell de convivència tampoc
hi ha problemes ja que a nivell disciplinari són alumnes que no donen
problemes greus en general.
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4. VALORACIÓ I ANÀLISI DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE
En línies generals, la convivència escolar en aquest curs ha estat molt
semblant a la dels cursos passats. Tanmateix, és cert i segur que les
mesures correctives preses a temps pel professor afectat, pel tutor i pel cap
d’estudis són essencials per frenar, en la majoria dels casos, una
conflictivitat més gran.
L’estadística resumeix els casos més llampants. El primer gràfic reprodueix
molt clarament el nombre total i la distribució de les amonestacions, la
majoria de les quals motivades per algun conflicte directe i puntual. Primer
d’ESO és el nivell on s’han acumulat més faltes de disciplina, i va seguit de
tercer d’ESO; les causes són diverses, però es pot dir que moltes
s’adjudiquen als mateixos alumnes, especialment el cas de tres alumnes de
1r d'ESO que ha sigut molt complicat. Com més amunt és el nivell, menor
és el còmput d’incidències, si bé també s’ha de tenir en compte el nombre
d’alumnes en total per nivell: a primer de batxillerat hi ha tres vegades el
nombre d’alumnes que a quart d’ESO.

Cal recordar que unes amonestacions vénen per acumulació d’avisos i unes
altres que provenen directament de conductes contràries o que perjudiquen
greument la convivència en el centre. S’ha procurat actuar en cada cas
segons la seva naturalesa, vol dir que es seguissin les pautes establertes al
ROF per les quals són els professors implicats els qui han de registrar els
avisos o incidències i han d’imposar una mesura correctiva immediata.
Llavors, si la cosa anava a més es posava una amonestació i s’informava la
família.
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6 expedients disciplinaris.
Les expulsions també tenen diversos orígens: per acumulació
d’amonestacions, per un fet greu, per faltes d’assistència continuades, per
complir la resolució d’un expedient disciplinari, etc. En aquest sentit, en
aquest curs cinc expedients disciplinaris que s’han obert han sigut a primer
d’ESO; un dels ha sigut el cas d'una alumna que ha tingut el cas obert a
menors i s'ha donat part a fiscalia de menors pel seu protocol d'absentisme
greu. L'altre expedient ha sigut un alumne de tercer d'ESO.
Normalment, les expulsions han estat degudes a conductes molt perjudicials
per al convivència del centre, tipificades com a tals al ROF i al Decret de
drets i deures dels alumnes (121/2010). Casos concrets que hi ha hagut:
bregues, insults, suplantació de la personalitat, falsejament de document
públic,...
Val a dir, nogensmenys, que no tot el professorat ha fet ús sempre del
procediment disciplinari, i això ha provocat algun problema de coordinació.
Per això, cal insistir en la necessitat que tot el claustre s’assabenti del nou
reglament de règim intern i que actuï de manera uniforme i decidida. Així
ens asseguram que no hi ha vacil·lacions i donam una imatge de solidesa i
contundència als alumnes.
El pla d’actuació, que s’ha aplicat a 1r d’ESO de manera experimental
aquest curs s’ha basat en tres punts: una nova acció tutorial(cotutories), el
reforç del servei de mediació i una millora en la convivència diària del
centre, amb la idea general que els professors facin feina en la mateixa
línea a nivell organitzatiu i disciplinar pel curs vinent.
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5. COORDINACIONS I COMISSIONS
5.1 Coordinació i comissió TIC
A. Organització
Membres de la comissió: Xavier Granados, Santiago Domínguez, David
Farràs, Miquel Àngel Albis, Adela Bujosa, Pere Gómez i Inmaculada Andreu.
Coordinadora Xarxipèlag: Inmaculada Andreu
Coordinadors Moodle i pàgina WEB: Pere Gómez i Adela Bujosa
La comissió de Xarxipelag s’ha reunit els dimarts de 11:10 a 12:00 per
coordinar les tasques, tractar temes que afecten a tot el centre, fer
consultes tècniques i resumir les tasques més destacades realitzades al llarg
de la setmana.
B. Tasques i activitats assolides
INFRAESTRUCTURA
Manteniment ordinari. Com cada any una de les tasques principals dutes a
terme ha estat la del manteniment ordinari de les infraestructures
disponibles.
Manteniment de la dotació de Xarxipèlag 2.0, biblioteca, els ultraportàtils
dels alumnes, els equips d'aula i els ordinadors de gestió (Sala de
professorat, Serveis administratius, Departaments Didàctics...).
Manteniment de l'operativitat de les 3 aules comuns d’informàtica.
Manteniment d’equips d’un alumne amb necessitats específiques
d'accessibilitat. Instal·lació de hardware addicional al que aporta la
Conselleria per facilitat el seu procés d'ensenyament.
Manteniment dels servidors, la xarxa i els usuaris de la xarxa.
Recuperació del material que va quedant obsolet. A partir dels equips
retirats hem aconseguit recuperar algunes noves unitats a base de reciclar
elements.
Ordenació i classificació del material del l'aula de Coordinació.
Elaboració d'alguns petits tutorials de funcionament i instal·lació d'alguns
elements.
Manteniment de la documentació de Xarxipèlag (racks, Ips..).
Cablejat de les aules A200, A201, AE00, AE01, B109, B213 i B312 per
accedir o millorar la connexió a internet.
Seguiment de tasques del nou disc dur de còpies de seguretat.
Noves dotacions:
Instal·lació, calibració i atenció a la auditoria de 10 projectors interactius.
Sustitución de switchs antics per switchs 1Gbps per millorar la velocitat de
la xarxa a tots els equips.
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Adquisició de 42 equips per d’aules i departaments (instal·lació de sistema
operatiu i del seu corresponent programari, integració dins el domini del
centre, connexió a la xarxa cablejada i inventariat del procés).
GESTIÓ DE LA XARXA
Ultraportàtils:
Durant aquest curs, el professorat que ha emprat els ultraportàtils ha seguit
sense tenir una cura adequada. En alguns moments han quedat equips fora
dels carretons o escampats per l’aula.
La garantia dels equips ultraportàtils ha estat exhaurida i els problemes
amb les bateries és continu.
Continuen els problemes elèctrics a les aules per la càrrega dels
ultraportàtils.
Reserva d'aules:
S'ha fet el manteniment ordinari del sistema de manteniment de Reserva
d'Aules, fent que es respectin els criteris d’assignació i reserva d’aula.
Extraescolars:
Creació i manteniment del sistema virtual de petició i gestió d’activitats
extraescolars.
Biblioteca:
S’ha assessorat al coordinador de la biblioteca amb la virtualització del fons
bibliotecari del centre.
ATENCIÓ PROFESSORAT
Intervenció en activitats externes i proves externes realitzades al centre
(proves de català, tribunals d’oposicions...).
Atenció a les incidències rebudes, fent especial esment en l’ajuda als
professors amb problemes informàtics durant la docència. Assessorament
també de capvespre.
Assessorament al professorat en la manipulació de dades sensibles i
comportaments segurs a la xarxa.
Reunions amb el departament d'anglès per recollir incidències, resoldre
dubtes amb cada professor del departament i facilitar la seva tasca docent.
Assessorament als alumnes del màster de formació del professorat en l'ús
de les tics en la tasca de pràctica docent.
AUDIOVISUALS
Durant tot el curs hem mantingut una relació de col·laboració estreta amb el
coordinador d’audiovisuals, Santi Domínguez, gràcies a la qual s'han
aconseguit reduir sensiblement les incidències en els equipaments
audiovisuals tan fixos com mòbils.
SERVEI EXTERN DE MANTENIMENT
Continua el suport de l’empresa Tecnodraw per tal de fer front als
problemes de maquinari i xarxes i l’assessorament en diversos temes tant
de caràcter tècnic com estratègic.
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La seva tasca és imprescindible, per tal que la Coordinació Xarxipèlag pugui
dedicar-se principalment a allò que marca la normativa vigent, és a dir, a
coordinar i dinamitzar l'ús de les TIC.
RELACIONS AMB SERVEI TIE CONSELLERIA I CAU
Durant el curs, s'ha tramitat 20 incidències amb l’ajuda dels serveis tècnics
de la Conselleria. L’ajuda ha estat molt profitosa.
El centre es troba des del mes de març dins el programa “Escola
connectada”. Des del gener s’estan atenent els equips de tècnics del Servei
TIE i de les diferents empreses adjudicatàries per facilitar la instal·lació i la
configuració d’aquesta nova xarxa. Actualment la escomesa de fibra òptica
està preparada fins al rack 2. Falta la instal·lació de tot l’equipament interior
de racks intermedis i access points, la configuració i migració al nou
sistema.
PÀGINA WEB I ENTORN VIRTUAL
Tant la pàgina web com l’entorn virtual del centre han necessitat d’una
renovació completa ja que havien quedat obsolets i ja no era possible la
restauració dels cursos Moodle del professorat nouvingut.
Això ha implicat la renovació completa tant de la pàgina web com del
Moodle. Durant tot el curs s’ha anat treballant en un nou disseny i noves
funcionalitats que, en el cas de l’entorn Moodle, encara estan en procés de
prova.
A més s’ha anat fent al llarg de curs l’actualització de la pàgina web
(notícies, documents de centre, actualització de calendaris…) i la creació i
manteniment de cursos moodle.
XARXA SECUNDÀRIA D'ARTS GRÀFIQUES:
Seguint els acords arribats el curs 2012-13 entre el director del centre, el
departament d'Arts Gràfiques i la Coordinació de Xarxipèlag, s’ha donat
suport als responsables del manteniment de la xarxa d'Arts Gràfiques.
Des de Xarxipèlag només ens responsabilitzem de mantenir la connectivitat
a internet.
C. Propostes per al proper curs
• Continuar donant suport al professorat en tots els aspectes
informàtics pel desenvolupament de la seva tasca, amb una proposta
de formació reconeguda pel Centre de Formació del Professorat.
• Continuar amb la relació directa entre els caps de departaments i
Xarxipelag per la detecció de necessitats, tant d’equipament com de
formació, i coordinació de les tasques de docència que afectin als
seus membres.
• Mantenir reunions amb els departaments que ho sol·licitin o amb
aquells que tenguin un nombre considerable d’incidències, per agilitar
la seva resolució i millorar la tasca docent.
• Continuar amb la coordinació amb secretaria, equip directiu i
professorat per mantenir la web actualizada.
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Continuar amb l'actualització i manteniment de la documentació de
tots els aspectes del Projecte Xarxipèlag.
Continuar amb el manteniment rutinari de tots els elements físics de
la xarxa.
Elaborar una wiqui al curs Xarxipelag perquè els procediments de
gestió i manteniment de la xarxa quedin documentats i fàcilment
accessibles.
Posar en funcionament el projecte Escola connectada a mesura que la
Conselleria vagi fent les instal·lacions.
El projecte Escola connectada implicarà molts de canvis en la gestió i
funcionament del centre i dels seus usuaris i per tant necessitarà un
gran esforç de formació i informació als usuaris.
Mantenir al dia l’inventari del material informàtic i documentar el
cablejat de la xarxa.
Continuar amb el pla de manteniment i renovació d'equips
informàtics.
Manteniment de la pàgina web i de l’entorn virtual
Continuar potenciant i experimentant en l'ús corporatiu de les Xarxes
Socials.
Estudiar com protegir el cablejat de les aules ordinàries.
Continuar amb el suport de Tecnodraw.
Asesorar al professorat en la manipulació i custodia de la
documentació sensible de l’alumnat.
Colaborar en la detecció de deficiències i manteniment de les
instal·lacions elèctriques amb l’equip directiu.
Revisar el pla de la comissió TIC-TAC-TOC.
Adquirir 22 equips per renovar un aula en aplicació del pla TIC TAC
TOC aprovat pel claustre.
Plantejar al centre la possibilitat de participar en la convocatòria al
mes d’abril, del Programa d’utilització de les TAC en el
desenvolupament curricular. Aquest programa té diversos objectius
entre els quals figura la col·laboració amb les famílies en el
finançament dels recursos digitals i equipaments (que substitueixen
els ultraportàtils a l’aula). Aquestes ajudes impliquen determinats
compromisos per part de tot el claustre.
Instal·lació a la biblioteca d’ultraportàtils connectats a la xarxa
elèctrica pel seu funcionament.
Dotar al centre d’una nova aula d’informàtica d’ús comú ja que les
que hi ha ara són insuficients per cobrir les necessitats curriculars i la
demanda del professorat.
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5.2 Coordinació i comissió ambiental
a) Organització: membres de la comissió, reunions, etc
La comissió ha estat constituïda pels següents membres:
-

Juan Antonio Arranz
Carlos Alonso Arias
Francina Flexas Penman
Margalida Gonzàlez Sabater
Ramón Paramio Nieto
Catalina Ponsell Vicens (coordinadora)
Xavier Valentí Aguiló

Ens hem reunit setmanalment els dimarts de les 13.05h a les 14h.
La coordinadora s’ha reunit cada divendres a quarta hora amb el Director.
b) Tasques i activitats assolides respecte als objectius de la PGA
Les activitats realitzades han estat les següents:
- Gestió conjunta amb l’APIMA del programa de reciclatge i reutilització
de llibres de text del centre. En relació al programa, s'ha elaborat un
decàleg de normes de conservació dels llibres de text, que serà entregat a
l'alumnat que hi participi el proper curs, amb l’objectiu de promocionar el
bon ús i la bona conservació dels llibres. Aquest decàleg ha estat imprès per
l'alumnat d'arts gràfiques.
- S’ha participat amb la gestió de la recollida selectiva dels residus tòxics
del laboratori de química, es tractava de reactius obsolets que estaven
emmagatzemats a alguns armaris d’aquest laboratori des de feia molt de
temps.
- El manteniment de la zona d’arbres fruiters i plantes aromàtiques ha
estat mínima, amb l'objectiu de reduir la intervenció humana a la zona.
L'alumnat de cultura científica 1 ha realitzat un estudi de seguiment dels
canvis que experimenten les plantes d'aquesta zona, així com dels insectes
pol·linitzadors.
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- S’ha pintat la paret que envolta la zona d’arbres fruiters i plantes
aromàtiques, amb l’objectiu de que es pugui utilitzar per fer-hi murals de
natura,
- S'han sembrat 10 arboceres, intercalades entre els arbres que es troben a
una de les voreres del pati, la que dóna al carrer, amb l'objectiu de que en
futur formin una petita bosquina. A n'aquestes plantes també se'ls hi ha
fet un seguiment per part de l'alumnat de cultura cientifica 1.
- S’ha continuat amb el manteniment de les composteres que tenim al
centre per tal d’obtenir la màxima quantitat possible de compost i que
aquest sigui utilitzat en les zones ajardinades del centre.
- El dia 17 d'abril es va realitzar una bicicletada, activitat que ja es va dur
a terme el curs passat, des de l’IES fins el campus de la UIB. Participaren
120 alumnes des de 1r ESO fins a 1r batxillerat i 20 professors.
El motiu d’aquesta activitat va ser doble: per reivindicar, un cop més, l’ús de
la bicicleta com a mitjà de transport més eficient i més sostenible, i per
donar a conèixer la UIB als nostres estudiants, un lloc al qual segurament
aniran molts dels participants.
A la UIB vàrem ser rebuts pel Vicerector de Campus, Cooperació i
Universitat Saludable, i ens varen convidar a un berenar saludable de fruita
i aigua.
- Aprofitant la diada del centre, dia 17 de maig, es dugué a terme un
mercat de bescanvi de roba, amb l'objectiu d'allargar la vida d'aquesta.
L'objectiu va ser contribuir a reduir els impactes ambientals i ser més
respectuosos amb els Drets Humans.
- S’ha iniciat el projecte: la contaminació acústica a l’IES. Hi ha
participat alumnat de 2on de batxillerat de ciències de la terra i medi
ambient, principalment, i alumnat del batxillerat artístic, així com alumnat
del cicle formatiu d’impressió en arts gràfiques. S’ha dut a terme la diagnosi
i sensibilització i conscienciació de tot l’alumnat d’ESO, d’una part del de
batxillerat i del professorat.
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- S’ha dut a terme una exposició de dibuixos fets a aquarel·les dels aucells
que podem trobar al pati, acompanyats d’una breu informació de cadascun
d’ells. Ha estat un projecte conjunt d’alumnes del batxillerat artístic i de la
comissió ambiental.
Pel que fa a la promoció del comerç just i consum responsable, s’han
realitzat les següents activitats:
- Els tallers habituals sobre comerç just a 1r ESO i 1r batxillerat, per tal de
donar a conèixer el comerç just a l’alumnat nou que s’incorpora al centre. A
més en aquest curs s'ha introduït una activitat de cinefòrum amb l'alumnat
de 4t ESO.
- Xocolatada de comerç just amb coques de patata de producte local i fetes
a un forn de Ciutat, per conscienciar l’alumnat vers a aquestes dues
denominacions que contribueixen al consum
més responsable dels
recursos.
- Exposició al centre sobre el consum responsable i el comerç just,
realitzada per S’Altra Senalla.
c) Propostes per al proper curs
✓ Continuar desenvolupat els tres grans eixos de la comissió;
reutilització de llibres de text, manteniment de l’ajardinament del
centre i per tant de la biodiversitat vegetal i animal de l’entorn més
proper, i promocionar el comerç just i el consum responsable.
✓ Continuar desenvolupat el projecte de contaminació acústica,
concretament proseguir amb la sensibilització i posar en marxa la
fase d’alternatives. Una d’elles consistirà en penjar, a cada aula, un
póster plastificat, tamany A3, amb tres pictogrames realitzats per
alumnes del batxillerat artístic dins la matèria de disseny audiovisual.
✓ Realitzar un mural del aucells que podem trobar al centre, a la paret
situada a la zona de fruiters i aromàtiques, a partir de les aquarel·les
realitzades per l’alumnat del batxillerat artístic aquest curs.
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✓

La coordinadora de la comissió pel curs vinent serà na Margalida
Gonzàlez.

5.3 Coordinació i comissió lingüística
A. ORGANITZACIÓ
La Comissió de normalització lingüística l’han formada el Director del centre,
Francesc Xavier Granados Coll, la Cap de Departament de Llengua catalana i
literatura, Antònia Amengual Fullana, i jo, M.Antònia Albertí Campins,
professora de Llengua catalana i literatura, que he exercit de coordinadora.
Hem disposat d’una hora de reunió setmanal, els dilluns de 13’10 a 14’05.
B. ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PRESENTATS A LA PGA
1. Renovació del programa “ Dinamització de la llengua catalana als centres
escolars” promogut per la Conselleria d’educació i cultura
Aquest programa té per objectiu augmentar l’ús del català entre l’alumnat,
és a dir, fer-lo present a partir d’activitats tranversals que impliquin diverses
assignatures, activitats extraescolars i sobretot potenciar l’ús oral del català,
superant prejudicis lingüístics i hàbits adquirits. La nostra participación ha
tengut tres vessants:
1r Assistència de la coordinadora lingüística a les dues reunions de
coordianció convocades al CEP de Palma per part de la Conselleria:
presentació del projecte i presentació d’experiències i avaluació final amb
propostes de millora per al curs que ve.
2n Participació de tres profesores del Departament de Llengua catalana i
literatura (M.Antònia Albertí, Antònia Ordinas i Ester Pons) en el curs de
Formació intercentres del CEP de Palma. En aquest curs, a part de rebre
formació amb la presència de ponents, hem exposat la nostra experiencia
en l’aplicació del programa de dinamització i hem conegut les propostes
didàctiques que cadascú ha fet al seu centre.
3r Presència d’una dinamitzadora lingüística, enviada per la Conselleria,
n’Aina Oliver Servera, des de l’1 d’octubre fins al 10 d’abril. La nostra
planificació era que fes 3 sessions de treball d’ expressió oral a tots els
cursos d’ESO i tres sessions a 1r de Batxillerat per identificar i desmuntar
prejudicis lingüístics. A més, s’inclogueren al seu horari també els grups de
Palic, amb tres sessions. Cal tenir en compte, a més, que a 1r, 2n i 4t es fan
desdoblaments, la qual cosa vol dir que a cada grup havíem destinat 6
hores, tres per a cada nivell. El programa de Dinamització no ha funcionat
així com esperàvem perquè la dinamitzadora no s’ha compromès prou amb
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la feina. Concretem un poc més: ha posat la tasca de dinamització al nostre
centre a la coa de les seves prioritats, deixant a banda les raons justificades
de salut (haver-se operat la geniva i no poder parlar i haver-se tret el braç
del lloc i no poder escriure), ha estat una persona absolutament informal
que, per qualsevol cosa (trobar-se un embós, no voler fer el camí per dues
hores, no haver dormit bé, haver tengut una festa el cap de setmana i dir
que necesita dilluns i dimarts per netejar i ordenar la casa, que té angines i
no pren medicament i per això estarà dues setmanes per curar-se, que té
un problema amb una compra per internet i ha d’anar a correus i a la policía
i per això no ve, que no podía venir perquè havia d’acabar el treball de fi de
màster, que el mes de maig se n’havia d’anar a Sudàfrica a fer feina a una
ONG, etc.) no ha complit l’horari que havíem consensuat amb ella i al qual
ella havia donat prèviament la conformitat. No avisava quan faltava o
avisava el dia anterior a la una de la matinada quan jo ja havia tancat el
telèfon o el mateix dematí quan ja no s’havia presentat a la classe que li
tocava. Per altra banda, tot just començat el programa de dinamització,
amb quatre dies d’antelació, em va comunicar que se n’anava a fer una
substitució a l’Institut d’Estudis Baleàrics fins a finals de desembre, per la
qual cosa es va interrompre el programa de dinamització i va quedar tot a
l’aire, amb la consegüent desorientació dels professors i dels alumnes. Se li
va explicar quina era la nostra idea i que preparàs les activitats; es
comprometé a elaborar un pdf amb el material i la programació de les
activitats que no he arribat a veure mai. Li vaig haver d’estar refent l’horari
contínuament, posava unes condicions molt estrictes per a la confecció dels
horaris, sobretot a partir del febrer (per exemple, només volia venir un dia
o dos a la setmana de 9 a 12 i que fos en dimecres , condicions que no es
poden donar en un institut on hi ha tants de grups i cursos, i no tenia, o no
volia tenir, capacitat d’ improvisació, deia que tenia totes les activitats
preparades i quan li plantejava la segona o tercera sessió, per exemple de
3r d’ESO, em deia que no la tenia encara preparada. La gota que va vessar
el tassó va ser quan el dia 2 d’abril, sense haver comentat res abans, em
diu per watsap que ha començat a fer feina a una escoleta de Campos i que
només podía venir els dimecres de 9 o 10 h a 12 h. Davant això, vaig
exposar el cas al departartament de Català i ens reunírem les profesores
amb destí definitiu al centre que acordàrem
donar per acabada la
dinamització per les següents raons:
1a Érem a final de curs, tots els professors necessitàvem totes les
hores de l’assignatura per acabar programa.
2a La dinamització havia sofert tantes interrupcions, per culpa de la
falta de compromís de la dinamitzadora, que no tenia sentit reprendre unes
activitats que estaven ja totalment desconnectades o que només s’havia
plantejat la dinámica i no s’havien ni començat, sobretot a 1r de batxillerat.
3a No ens volíem exposar a cedir hores que llavors, al darrer
moment, probablement no es farien, ens havia demostrat que qualsevol
excusa li era bona per no complir l’horari previst.
Per totes aquestes raons, i encara, em podría estendre més, no ha fet totes
les hores previstes. Ha fet les tres sessions als grups d’ESO, però a
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Batxillerat només n’ha fet una, la de presentació, on, a més, no va parlar
per res de prejudicis lingüístics que era el que li havíem demanat que fes.
En resum, només ha fet 76 hores de les 138 previstes i ha cobrat 1140
euros, amb tres pagaments efectuats dia 13 de noviembre (18 hores), 28
de febrer (28 hores) i 7 de maig (30 hores). Això vol dir que ens queden
1360 euros disponibles per al Departament de Llengua catalana i literatura
per a ser destinats a activitats i compra de material per a la normalització
de la llengua catalana, segons resposta enviada per correu electrònic de la
Sra. Catalina Ribot, coordinadora del CEP de la formació en centres lligada
a la Dinamització.
Hem de dir que valoram molt positivament la posada en marxa d’aquesta
iniciativa als centres, però que, com tot, hi ha coses millorables. Les
activitats d’expressió oral han funcionat raonablement bé a ESO, tot i que a
1r va fer un concurs sobre les rondalles i es veía molt que era una cosa que
ella ja tenia preparada de la carrera o del treball de fi de màster, i que no
era adequat per als aumnes si no es feia un treball previ, vàrem constatar
que els alumnes no tenien ni idea de rondalles. La dinamitzdora , quan
venia, empatitzava amb els al·lots, però va notar-se que més enllà de la 2ª
sessió, no s’havia preparat res i no es treia cap conclusió de l’activitat.
Tampoc no tenia mai un pla B, una alternativa per si l’activitat no
funcionava o acabava aviat o no s’adaptava al grup. Mantenim la
consideració que férem l’any passat: les activitats orals no funcionen bé en
els grups-classe perquè aquests tenen 30 alumnes o més. Fer una dinàmica
d’expressió oral, amb la participació de tots els alumnes, més enllà de dir
tres paraules, en grups tan nombrosos és imposible. S’haurien de poder
desdoblar els grups per poder fer aquestes activitats. A 1r de batxillerat no
va fer més que una sessió, i no a tots els grups, de presentación, els va fer
asseure en rotlana i els va demanar que es presentassin, que diguessin per
què havien triat el batxillerat que feien i quines pors tenien, i això va ser
tot. Es va comprometre a organitzar un grup de watsap amb cada primer
per recollir idees sobre prejudicis lingüístics, que no es va dur a terme. És
necessari, des del nostre punt de vista, que la Coselleria millori els criteris
de selecció de l’equip de dinamitzadors i faci un procés de formació efectiu
per tal que els dinamitzados tenguin les idees clares de per a què han de
servir i els recursos que poden utilizar per dur a terme els objectius que els
proposam des dels centres.
2. Palic: Les hores de Palic les han assumides dues profesores, una del
Departament de Català, Ester Pons (4 hores) i una altra del Departament
d’Orientació (6 hores). La programació i coordinació l’ha duita Ester Pons
(faran Memòria a part).
3. Activar el voluntarietat lingüístic per millorar la competència en
l’expressió oral dels alumnes castellanoparlants o d’altres llengües
Hem continuat amb l’activitat de les parelles lingüístiques en el 1r esplai
dels dijous. No ha funcionat tan bé com al curs passat ja que començaren
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molts d’alumnes i ha acabat un grupet de 18 alumnes. El principal problema
ha estat que els aprenents van desapareixent a poc a poc. L’explicació que
hem trobat és que els nouvinguts, a part deles clases de Palic, tenien
classses d’expressió oral un dia a la semana a darrera hora, i pot ser que
això hagi fet que s’hagin sentit una mica saturats. Necessitaríem poder
elaborar un material més complet del que tenim o aconseguir-lo, si està fet,
per intentar aprofitar millor la mitja horeta de pati. És un temps insuficient,
però la idea d’aquesta activitat és treure el català de l’aula i que els
alumnes vegin que poden relacionar-se en aquesta llengua. Esperam que
el curs que ve puguem continuar-la i millorar-la si tenim hores per preparar
el material i les activitats que s’han de dur a terme amb els alumnes que no
tenen competència oral en català.
4. Organització de la festa de sant Jordi: la celebràrem dia 17 de maig,
diada de l’institut. Com cada any muntàrem les parades de llibres, aportats
per alumnes i professors, flors de llepolia, elaborades pels alumnes del
voluntariat lingüístic, i també menjar, amb la col·laboració dels professors
del centre. Els doblers recaptats en la venda foren per a Can Gazà. L’import
recollit va ser de 360 euros i la festa resultà bastant lluïda ja que, malgrat
no poder fer-la el dia desant Jordi perquè era no lectiu, la férem coincidir
amb la diada del centre.
C. RECOMANACIONS O ORIENTACIONS PER AL CURS QUE VE
1. Vetlar, juntament amb la directiva, perquè s’apliqui el Projecte lingüístic
de centre. És molt important que els objectius que ens hem proposat siguin
assumits per tots els departaments en general i per cada professor en
particular. És sobretot MOLT IMPORTANT que la Directiva, quan rebi els
professors nous, els faci saber que la llengua vehicular del centre és el
català i que, per tant, han de fer les seves clases en català i han d’usar el
català en totes les comunicacions amb els alumnes, a excepció de les
assignatures de castellà i anglès en què se suposa que es fa en les
respectives llengües. Així ho tenim recollit en el PLC, ara fa falta posar-ho
en pràctica. L’alumne ha de tenir en el professorat el seu model lingüístic; si
la nostra llengua s’arracona a la clase de català, estam fent retxes dins
l’aigua i no assolirem l’objectiu marcat per la llei que diu que en acabar
l’escolaritat obligatòria tots els alumnes han de dominar les dues llengües
oficials tant a nivell oral com escrit.
2. Renovar la participació en el projecte de Formació en centres de
dinamització de l’ús del català que continuarà duent a terme la Conselleria i
que ens ha de permetre corregir allò que no ha funcionat enguany i incidir
de manera més efectiva en la millora de l’expressió oral i en la superació
dels prejudicis lingüístics que tants d’anys d’escolarització en castellà i
espanyolista, més el trist paper de la majoria de mitjans de comunicació
espanyols, han aconseguit arrelar en els nostres joves. Cal recordar que
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les actituds lingüístiques és el punt més feble de la nostra anàlisi de
resultats del PLC, tant d’alumnes com de professors.
3. Mantenir i millorar el voluntarietat lingüístic.
4. Mantenir els agrupaments flexibles i augmentar les hores de Palic en el
cas que sigui necessari.
5. Ens agradaria potenciar el coneixement de la literatura popular entre els
alumnes. En aquest sentit, enguany hem fet l’activitat de “Taller de glosat”
que s’ofereix des de Viu la cultura, hi han participat els alumnes de 3r
d’Eso, però creim que l’hauríem de fer extensible a 1r de Batxillerat ja que
hem constatat que la gran majoria dels alumnes no reconeixen la literatura
popular ni tampoc coneixen els noms ni les tasques que feren Antoni
M.Alcover i Rafel Ginard. També s’hauria de muntar qualque tipus d’activitat
per treballar els refranys i les frases fetes.
5.4 Comissió d’arts escèniques
La comisión de Artes escénicas, formada por Aurora Generelo, Karmele
Vigara y Jorge Gómez, se ha reunido todos los lunes a 4ª hora.
En septiembre y octubre dedicamos el tiempo a hablar de los alumnos que
ellas habían tenido en primero. También estuvimos buscando textos
teatrales en los que salieran muchos personajes. Los alumnos propusieron
una serie de números sobre los que decidimos si se podían incluir en la
posible obra.
En noviembre centramos nuestra labor el show de navidad que organizaron
Aurora y Karmele. Así se decidieron los números y se empezó a trabajar el
vestuario y la escenografía.
Enero , febrero y marzo se dedicaron a prepara la obra de 2º de artes
Escénicas. El 12, 15 y 16 de abril estrenamos Medic arte que se representó
tres veces en el instituto y tres en el teatro Xesc Forteza. Con esta obra
ganamos el premio Buero Vallejo a la Capacidad para conectar con el
público.
En abril y mayo dedicamos las reuniones a preparar la obra de 4º. Padres y
madres se estrenó el 29 y 30 de mayo con cinco representaciones para
1º,2º,3º y 4º de ESO.
Finalmente se preparó la organización de las actuaciones en la Graduación
y en La misericordia.
Propuestas de mejora
La comisión considera que sería necesario cambiar el atrezzo porque está
muy viejo y estropeado. Hay un proyecto de un alumno de diseño que se
podría hacer y no resultaría muy caro.
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También solicitamos que Aurora y Karmele tengan una hora libre que
coincida con mis horas de artes escénicas. Solicitamos, finalmente que las
horas de esta asignatura sean los lunes martes o viernes.
5.5 Comissió de riscos laborals
Membres: Xavier Granados, Mercè Celeste, Immaculada Andreu, Francesca
M. Ferrari i Antònia Sans.
Hora de reunió setmanal: els dijous de 13.10h a 14.05h.
Després de molts anys de dificultats hem aconseguit tenir un Pla
d’Autoprotecció. Cada curs havíem realitzat el simulacre d’evacuació segons
un protocol intern, però el curs passat la DG d’Emergències ens denegà
l’autorització per manca de registre. Arran d’aquest fet, la nostra conselleria
ens subvencionà per fer-lo a través d’una empresa privada. El Pla
d’Autoprotecció va ser presentat el 18/03/19 a la Direcció General
d'Emergències i Interior, i tot i que encara no n’hem rebut resposta esperam
que el registre serà aprovat en breu.
Com dicta la normativa, ja hem fet el primer assaig de simulacre seguint les
instruccions del Pla d’Autoprotecció en fase de projecte (matí 14/11/18 i
horabaixa 29/11/18).
Prèviament l’enginyer responsable va impartir 2 hores de formació,
centrada en instruccions sobre incendis i evacuació (17/10/18).
Férem un assaig general només per practicar la innovadora organització al
pati amb tot l’alumnat (08/11/19).
En un altre claustre, es va fer el clàssic recordatori sobre el protocol intern
remarcant els canvis. Pels nouvinguts el claustre es va allargar per explicalos amb detall el protocol (15/11/18).
L’aspecte més controvertit del nou Pla ha estat el canvi de “meeting point”,
situat ara al pati en lloc de l’esplanada de l’Escorxador. El fet de reunir-nos
prop de l’edifici va suscitar intranquil·litat però l’enginyer expert ens va
assegurar que el perill és mínim: en primer lloc la velocitat a la qual
avançaria un incendi dona temps suficient per fer el recompte, i segon; ens
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podríem retrancar cap al C/Ecònom F. Jaume, o “in extremis” sortir pel
parquing cap a l’Escorxador. A més ens ha assegurat que els bombers mai
no escollirien entrar amb els camions dins el pati.
És un repte mantenir unes 1300 persones formades en ordre al pati, ningú
hi està avesat però és imprescindible pel recompte. Per aquest motiu férem
tant èmfasi en la conscienciació i realitzàrem l’assaig general. Gràcies a la
bona disposició de tothom va ser un èxit, i ens complau dir que, ara sí,
farem un recompte fiable.
No travessar la Ctra. de Valldemossa ha estat un canvi positiu. En cas d’una
emergència real la policia local no ens ajudaria a tallar el trànsit, com ho fa
als simulacres. El nou protocol ha eliminat aquest risc.
Un segon avantatge molt important de no col·lapsar el trànsit dels voltants,
és que es facilita enormement l’accés dels possibles vehicles d’emergència
(bombers, ambulàncies, policia…). Tenim l’experiència amb una ambulància
que havia d’accedir a l’entrada principal, devers les 14h, entre la gent i
vehicles que omplien el carrer era molt complicat l’apropament.
Un element negatiu i molt delicat del nou Pla d’Autoprotecció està relacionat
amb canvis de sentit a les vies d’evacuació. Hi ha tres portes RF que s’obren
en sentit invers al requerit, amb les barres antipànic al costat contrari. Les
tres portes són a la zona A, concretament a la planta baixa les portes
d'escala A1 i A2, i també la porta RF que tanca el recinte de l’ascensor.
Aquest problema és greu, ja que podria crear una tragèdia, bloquejant la
sortida a tothom que baixa per les escales A1 i A2. Per això cal remarcar
que en cas d’evacuació és fonamental enviar ràpidament coordinadors
encarregats a blocar aquestes 3 portes RF, ja que l’electroimant les allibera
al moment que l’alarma es dispara.
Els mateixos coordinadors que han blocat les portes, anomenades al punt
anterior, han de romandre fins la sortida de tothom, per vigilar que es
mantinguin obertes. També han de guiar el flux de sortida cap el pati, i a la
A2 evitar que es confonguin amb la gent del CEPA.
Un coordinador s’ha de col·locar a la porta principal del hall, per guiar a la
gent cap al pati i evitar que surtin al C/Joan Capó.
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En horari vespertí també es va realitzar un simulacre, amb el punt de
trobada al pati. L’organització va ser més senzilla per què hi ha poca gent,
unes 200 persones. La major dificultat fou la manca de llum, encara que hi
havia llanternes a la capsa d’emergència, la foscor fa que tot sigui més
confús i el recompte complicat.
INFORMACIÓ DIVERSA
S’ha incorporat un nou membre a la comissió: Francesca Ferrari, del
departament d’arts gràfiques. A més, a Fernardo Bernales i Joana M. Rayó,
se’ls ha assignat funcions concretes. Fernardo: revisió in situ dels plànols de
tot el centre, per actualitzar la situació de tots els elements anti-incendis i
els canvis estructurals. Joana i Francesca : base de dades de les fitxes de
dades de seguretat de productes químics presents al centre, començant
pels més tòxics o perillosos. Francesca, que té el títol de tècnic en
prevenció, a més a més disposa del màster en prevenció, ha assistit a les
reunions de la comissió, ens ha assessorat i ha col·laborat en tot moment.
S’han realitzat les tasques habituals de la comissió: elaboració de material
per formació de personal docent, no-docent i alumnat en relació a les
situacions d’emergències, fer formació directa als primers de la ESO,
organitzar els simulacres de matí i horabaixa i elaborar els informes,
realitzar

les

revisions

periòdiques

d’equips

antiincendisq,

avisar

d’anomalies, orientar i encomanar tasques als nous membres, assessorar
companys i direcció en tot el que estigui relacionat en prevenció …
Es reporten alguns docents nouvinguts com a possible personal sensible, i
s’aconsella acudir als serveis mèdics de prevenció per si s'han de fer
adaptacions del lloc de treball.
Un docent es va rompre el canell amb la barrera del pàrquing. S’hi va
engrunar. Encara que de tant en quan s’avisava el claustre i hi ha el rètol
del perill, hagué de succeir un accident per veure que les mesures eren
insuficients. La decisió va ser eliminar el risc i al novembre es va instal·lar
una segona barrera interna, gràcies a la qual només l'han de manipular
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personal que controla els riscos, els bidells principalment. La nova barrera
disposa d'una porta de dimensions normals, d'ús diari i amb el mateix pany
general de les aules, del que tothom té clau. També hi ha una corredera de
tres metres, amb un pany diferent, que només s’obre per l’entrada
ocasional de grans vehicles. Ha estat un canvi molt positiu per la seguretat
de tothom, fins i tot de l’alumnat, que ja no té accés a la zona de cotxes ni
a la barrera.
Enguany no hem rebut l’oferta de formació en prevenció, que sempre ens
arribava del servei de prevenció. Probablement sigui per la situació
provisional del nou servei de prevenció propi. Esperem que es solucioni
aviat la situació irregular.
A principis de desembre un treballador de neteja s’incorpora després d’una
llarga baixa, el servei de prevenció acudeix per avaluar el lloc de feina i
valorar-ne l'adequació. No rebem cap informe, amb la qual cosa interpretem
que tot és correcte.
Una docent embarassada del departament d’arts gràfiques va tenir
dificultats per presentar les fitxes de dades de seguretat de tots els
productes als que podia estar exposada, ja que la base de dades només
està iniciada, va haver de contactar ella mateixa amb les empreses
proveïdores. Igualment el metge de la mútua la va donar de baixa abans de
posar cap protocol d’adaptació del lloc de treball en marxa. Aquest fet
reforça la recomanació de disposar d’accés ràpid a totes les fitxes de dades
de seguretat.
Un docent del nostre claustre va ser rebutjat pels habituals serveis mèdics
de prevenció del C/Jesús. Havia de presentar un informe del prevenció per
les comissions de serveis, i s’ha trobat totalment desatès. La nostra
representant Sílvia Martínez ens ho va corroborar per mail: només tenim
atenció per casos urgents. Probablement ens trobem en una situació no
legal, ja que tots els treballadors tenen dret a la vigilància de la salut,
independentment de les gestions internes de l’empresa.
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No hem tornat a rebre queixes envers els productes de neteja. Si bé alguns
productes emanen olors ofensives, ja no són tan agressius com els
anteriors. Cal vigilar, al manco per que no torni a empitjorar.
Després d’unes pluges intenses, al passadís de davant el bar tornaren a
sortir algunes taques negres d’humitat, i que al poc temps desapareixeren.
El problema d’humitat és complicat d’arreglar, possiblement s’hauria de fer
obra major. S’ha de vigilar si torna a sortir i avisar del problema per si és un
fong tòxic.
L'extintor de la caseta d’electricitat situada al pati del CEPA Camp Rodó és
de la nostra propietat, i per tant s’ha renovat i s’ha inclòs dintre de
l’inventari del nostre centre.
OBJECTIUS PEL PROPER CURS
1. Refer la informació i formació als nouvinguts, renovar el dossier amb les
instruccions del nou Pla d’Autoprotecció, amb el curs moodle, amb les
sessions a principi de curs i als claustres. Pot ser ens podríem plantejar un
sistema per valorar si s’han assimilat els trets més importants.
2. Preveure la informació i formació de nouvinguts que arriben després de la
sessió inicial, i sobretot després del claustre que dedicam al recordatori
general dels protocols, devers el novembre.
3. Millorar la informació i formació al personal no-docent, secretaria,
consergeria, bar, neteja i manteniment. També cal tenir un dossier per
ajudar a la comprensió i atendre als nouvinguts.
4. Estudiar l’enfocament del treballador amb discapacitat sensorial, psíquica
o de mobilitat reduïda, principalment en relació a possibles emergències i
evacuació del centre.
5. Revisar la informació dirigida a l’alumnat amb les normes generals en cas
d’emergència, accessible en un vídeo-didàctic a youtube.
6. Recordar a tots els tutors el mostrin el vídeo-didàctic al grup, encara que
sigui com a recordatori. Demanar-los si troben convenient rebre més
instruccions, tipus FAQ o similar, per orientar la tasca.
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7. Continuar amb les visites als primers de ESO, si és possible, ja que són
molt joves i nous, i així explicar les instruccions amb més èmfasi. Pot ser
hauríem d’assajar la col·locació al pati.
8. Establir el codi de colors que hem adoptat per fer comprensible
l’ordenació al pati: cada planta te assignat un color, que ha d’estar també
reflectit al lloc del pati on s’han de col·locar en ordre els ocupants de cada
planta.
9. Elaborar cartells d’alta visibilitat amb el color de la planta de fons i el codi
de cada aula, de gran dimensió (mínim A3) i rotulat a ambdues cares. Ha
d’estar fàcilment accessibles a prop de la porta de cada classe, per què el
professor el reculli al moment de sortir. És precís per què al pati no es
converteixi en un guirigall i es pugui fer el recompte correctament.
10. Arranjar la il·luminació del pati en horari vespertí. Hem tingut queixes, a
vegades per falta de llum. A vegades s'han apagat abans d’hora o s'ha
oblidat

d’encendre’l en fer-se fosc. Suggerim un automatisme per evitar

carregar la responsabilitat a una sola persona.
11. Revisar l’ocupació no habitual del centre, que pot ser periòdica o
puntual. Cal tenir-los en compte, sobretot en grups externs i de presència
puntual, que desconeixen l’edifici i els protocols. Si el grup és petit: tallers,
assajos, reunions…, el risc principal és que puguin passar desapercebuts,
sobretot si es troben a una zona retirada. Si el grup és nombrós, com en
proves

d’accés

o

exàmens

de

català,

s’afegeix

el

risc

de

manca

d’organització dels recursos materials i humans.
12. Continuar fent una sessió d’informació conjunta en un claustre especial
al que també assisteix el personal no-docent (administratius, bidells,
neteja… ) La coordinació ha resultat més satisfactòria si cada treballador
reconeix les funcions de la resta.
13. Crear l’equip de primers auxilis i constituir la resta d’equips, segons
dictamina el nou Pla d’Autoprotecció. El de primers auxilis és nou i hauria de
participar en el simulacre d’evacuació per primera vegada.
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14. Incloure a la formació dels equips de primera intervenció instruccions
per tallar el subministrament elèctric d’una zona abans de fer servir una
BIE.
15. Practicar el funcionament de la central d’alarma amb els bidells que no
ho dominin, i amb qui faci falta pel torn vespertí (professorat o equip
directiu).
16. Recordar als bidells que han de revisar les portes RF d’obertura inversa
de l’escala A2 (ascensor) cada vegada que l’electroimant les allibera
(alarma, baixada de tensió, llamps…). Degut a anomalies en el tancament
s’han de revisar una per una ja que poden deixar persones atrapades a
l’escala, cosa que ja ha succeït. No oblidar la de l’escala A1 que dóna al
carrer, podria deixar el centre “virtualment” obert.
17. Traslladar la capsa d’emergències al nou punt de recollida dels equips i
on els coordinadors de planta hauran d’anar per rebre instruccions del cap
d’emergències, que serà a consergeria.
18. Assegurar que els bidells dominen el sistema d’anul·lació de l’alarma
(baixar el diferencial de la zona), que apliquem quan el tècnic ha d’accedir
per netejar o en la revisió del motor de l’ascensor. Per seguretat cal insistir
en que l’anul·lació ha d’ésser el més breu possible, s’ha de reactivar
inmediatament l’alarma, i no oblidar la revisió de tots els imants d’obertura
inversa.
19. Prohibir seriosament que hi hagi cap obstacle la zona del tancat de
l’ascensor de l’escala A2, a soterrani, planta baixa i 1r pis. Podem causar
una tragèdia al CEPA Camp Rodó, que utilitza aquesta vía; podrien quedar
atrapats en cas d’evacuació si lis dificultem el pas. És la nostra
responsabilitat vigilar que es mantingui totalment lliure.
20. Consultar a l’Ibisec l’estat del pressupost de reparació de portes RF que
els presentàrem al maig. El cost és elevat i el centre no disposa de recursos
suficients per assumir-lo.
21. Sol·licitar novament el manual d’usuari de la central d’alarma, sobretot
per saber com està configurada i poder optimitzar la formació. L’empresa
gestora ens l’havia de proporcionar el curs passat.
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22. Demanar a la nostra Conselleria en quina situació està el promès Servei
de Prevenció Propi, que havia d’estar llest aquest curs i no s’ha constituït.
L’antic

Servei

de

Prevenció

de

l’administració

sí

que

ha

iniciat

la

“desconnexió”, al manco la vigilància de la salut, ja que només tenim
constància de que atén embarassos.
23. Emplenar i organitzar la documentació anual del Pla d’Autoprotecció
amb els possibles canvis: conformació dels equips, llistes de personal,
horaris, plànols…
24. Disposar d’una còpia de les claus fonamentals, molt fàcilment
identificables, dintre de la capsa d’emergències (barreres, panys, portes
exteriors, portes de sales de subministres…s’ha d’estudiar quines). Amb
l’experiència del simulacre tinguérem dificultats per trobar la clau per
accedir al punt d’inici del foc (saleta de quadres elèctrics de C/Joan Capó).
També seria útil per realitzar les revisions periòdiques dels extintors que no
estan als passadissos.
25. Revisar el correcte funcionament de les portes i barreres importants en
cas d emergència. En l'últim simulacre no sabíem obrir una barrera d'accés
al recinte de la caseta de panells elèctrics.
26. Sistematitzar amb un sistema de codis de barres o qr la revisió
periòdica dels elements antiincendis, facilitaria molt la tasca i es podria fer
un seguiment més acurat.
27. Imprimir els plànols, que han estat revisats i actualitzats amb tots els
elements antiincendi i els canvis estructurals. Només mancava passar les
anotacions en paper al Autocad.
28. Substituir els plànols de les aules, fent servir els plànols del centre
actualitzats amb les vies d'evacuació i revisant les instruccions que els
acompanyen.
29. Completar la base de dades de fitxes de dades de seguretat de químics
del centre. Enguany s’ha creat la base de dades i s’ha iniciat la introducció
de dades. Ara és una tasca lenta i pesada, però una vegada feta només
caldrà anar actualitzant-la.
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30. Gestionar la base de dades de productes químics. Encara que no estigui
acabada és important per consultar en cas d’exposició habitual o accidental,
i també cal que sigui ràpidament accessible.
31. Avisar que s’ha de fer la revisió de l’avaluació de riscos laborals, ja han
passat més de tres anys i s’ha d’actualitzar i adaptar a la nova situació.
32. Aplicar el protocol de coordinació empresarial. El mail fa temps que es
va preparar amb el compte prl.iesllompart@gmail.com per ser enviat des de
secretaria a les empreses, conjuntament amb la documentació digitalitzada.
Ara ja és complert amb el pla d'autoprotecció.
33. Consultar el protocol d’embaràs en cas d’exposició a químics (arts
gràfiques, laboratoris…). És habitual que els embarassos siguin declarats al
servei de prevenció quan l’estat és avançat, sovint al tercer trimestre. Però
probablement els químics siguin més nocius al primer trimestre. Hem de
demanar-ho per si cal informar a principi de curs.
5.6 Coordinació de biblioteca
a) Organització. Enguany ha estat una Comissió unipersonal, a càrrec de
Juan Antonio Arranz. De les 2 hores assignades, 1 (dimecres d’11:05 a
12:00) ha estat dedicada a la reunió amb el director per temes de
coordinació. L’altra hora i dues de complementàries de guàrdia de biblioteca
han estat dedicades ha encetar el projecte de biblioteca.
Durant el curs el coordinador ha assistit a la jornada informativa sobre
l’Eduteca, a les VI jornades sobre biblioteques escolars de les Illes Balears i
ha fet un curs de formació online sobre el programa AbiesWeb
b) Tasques i activitats assolides respecte dels objectius presentats a
la PGA. A la PGA es proposava un programa ambiciós estructurat al llarg de
curs per anar convertint la biblioteca en un espai viu. S’ha de dir que s’han
pogut fer algunes coses però no totes i que encara queda molta feina per
fer.
Es comenta en primer lloc allò que s’ha pogut fer; el que no s’ha fet que en
la major part dels casos quedarà com a tasca pendent pel proper curs.
• Reorganitzar l’espai en 4 zones: ordinadors, lectura i estudi individual
sobre taula, taules per a treball en grup, zona de butaques per a
lectura individual; ara bé, s’ha de dir que ha faltat mobiliari, que els
cartells indicatius no s’han posat fins el 3r trimestre i que no ha hagut
suficient explicació al respecte de la nova organització als usuaris.
• Reorganitzar el fons de les vitrines i els prestatges: ha estat la feina
més laboriosa i complicada i la que ha duit més temps, impossibilitant
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•

•
•
•
•

•

•

•

la realització d’altres tasques. A més a més, s’han canviat les
antigues prestatgeries metàl·liques pels llibres de lliure accéss per
altres de fusta, i s’han incorporat importants llegats i donacions. Per
poder fer-ho s’hagut de suprimir el servei de préstec durant el curs.
S’ha intentat solventar aquesta deficiència a través de la difusió del
projecte Eduteca.
Projecte Eduteca o biblioteca virtual de la Conselleria d’Educació. No
estaba en el projecte inicial, però es va aprofitar l’oferta de la
Conselleria d’afegir-nos al programa i uns 200 membres de la
comunitat educativa es van fer socis. Ara bé, no es va poder crear
cap club de lectura ni disposam de dades reals d’aprofitament del
servei de l’Eduteca per part dels nostres usuaris.
Retolar la nova organització per facilitar préstec i consulta als usuaris
i als professors de guàrdia i reorganitzar el sistema de claus d’accés a
les vitrines (pràcticament acabada)
Ampliar el servei de biblioteca a l’horabaixa aconseguint que les
guàrdies cobreixen quasi totes les hores.
Possibilitar l’espai de la biblioteca per poder fer classe durant l’horari
escolar: que se pugui reservar com ara la sala d’actes o la sala
d’informàtica.
Regular l’ús dels ordinadors: la CCP, recollint l’aportació dels
membres del claustre a través dels departaments, va decidir que l’ús
dels ordinadors fos exclusivament educatiu. En aquest sentit es van
aprofitar per nombrosos grups al llarg del curs per poder fer classe a
l’aula-biblioteca.
Actualitzar la base de dades d’usuaris i fitxar tot allò que sembli més
urgent: p.e.literatura juvenil, llibres de lectures obligatòries… En el
procés d’ intentar solventar aquests dos aspectes es va comprovar
que teniem el programa Abies2 i que ens convendria més tenir el
programa AbiesWeb, més modern i versàtil, amb la qual cosa vàrem
iniciar el procés de canvi, que ens va dur més temps del previst.
Durant el mes de maig s’ha començat a actualitzar i renovar el
catàleg.
Publicitar la biblioteca en el mateix centre: des de la Coordinació,
s’han enviat dos cartes al claustre i una als tutors informant del
projecte de la biblioteca i el seu desenvolupament, així com del
projecte Eduteca. També s’ha enviat informació a la pàgina web del
centre. Sens dubte queda molta més feina per fer en aquest sentit i
des del principi de curs. Ha quedat pendent la creació d’una
newsletter o d’un bloc vinculat a la biblioteca.
Organitzar activitats des de la biblioteca: club de lectura, lectures
poètiques, presentació de llibres, etc. S’ha aconseguit emprar la
biblioteca per organitzar dos recitals de poesia per part del
departament de català i instal·lar una exposició de treballs sobre el
tema “Dona i poesia” realitzada per alumnes de Literatura espanyola
de 2n de Batxiller. També aquest aspecte ha quedat per desenvolupar
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molt més i serà una activitat a programar i treballar més intensament
el proper curs.
Intentar implicar a més professors de diferents departaments per
crear una futura Comissió de biblioteca. S’han fet propostes a alguns
departaments (castellà i català) i a persones concretes per formar
part d’aquesta futura comissió. De moment, no ha hagut cap
resposta afirmativa.

Conclusió:
La biblioteca ha ampliat les seves possibilitats d’ús com a espai educatiu
principalment com a lloc d’estudi i consulta, en ampliar el seu horari i en
facilitar fer-ne classe. I en aquest sentit ha augmentat el nombre d’usuaris.
Però també com a espai cultural en programar activitats com recitals o
exposicions.
Queda pendent tot allò vinculat al préstec de llibres, foment de la lectura,
alfabetització informacional, etc. que són essencials en una biblioteca
escolar, per la qual cosa, la percepció és de que encara queda molt per fer.
Una tasca tan ingent necessitaria una comissió amb almanco una o dues
persones més; esperem que així pugui ser per al proper curs.
c) Propostes per al proper curs
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar un “Llibre blanc” sobre la biblioteca a partir de la recollida de
dades obtinguda per la realització enquestes a principi de curs.
Acabar de actualitzar tot el catàleg, iniciar el servei de préstec i ferho de manera digitalitzada.
Difondre el projecte de Biblioteca, les normes d’ús, funcionament del
préstec, etc. a tota la comunitat educativa i des de principi de curs;
particular atenció als tutors, als professors de guàrdia de la
biblioteca.
Programar activitats de coneixement de la biblioteca i d’alfabetització
informacional amb tutors i professors interessats, juntament amb els
seus grups.
Crear una newsletter o bloc, que permeti donar a conèixer novetats i
activitats de la biblioteca.
Programar tot un seguit d’activitats culturals dins la biblioteca
Crear clubs de lectura.
Disposar d’un pressupost per a la Biblioteca per adquisició de nous
fons o renovació dels existents.
Adquirir de nous fons.
Redecorar l’espai.
Completar la dotació física de l’espai: incorporació d’un canó de
vídeo, auriculars pels ordinadors, més mobiliari: cadires, sillons,
vitrines, etc.
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5.7 Coordinació de treballs gràfics

Al llarg del curs el departament d’Arts gràfiques ha realitzat diversos projectes arran de
comandes de diferents departaments i comissions de l’institut. Sempre que és possible,
el projecte s’integra com a activitat de classe als mòduls professionals pertinents.
Aquest any, moltes feines s’han demanat amb poc temps de marge per poder-les
integrar.
L’objectiu que els alumnes s’acostumin a treballar amb comandes reals, especificacions
de client, dates de lliurament, etc
A continuació es detallen aquests projectes:

NOM DEL TREBALL

ENCÀRREC FET PER:

UNITATS/FULLS

Plànols de l’institut

Comissió de riscos laborals

16 unitats A1

Paperetes viatge d’estudis 4t
ESO

Professorat 4rt ESO

1500 paperetes

Cartell Parelles lingüístiques

Departament de Català

20 unitats A3

Cartells Drets Humans

Departament Filosofia

20 unitats A3

Cartes personatges socials.

Xavier Ferriol (1r i 2n ESO)

5 unitats A3

Cartell festa de desfresses i APIMA
xocolatada

10 unitats A3

Cartells del Dia de la Dona.

Carmen Sierra

10 unitats SRA3

Cartells Dona i Poesia.

Irene Cámara

30 unitats SRA3

Cartell Obra de Teatre Arts Departament de Dibuix
Escèniques.

40 unitats SRA3

Fulletó Obra de Teatre Arts Departament de Dibuix
Escèniques.

120 unitats SRA3

Fotografies varies

10 unitats A4

Lliga de Debat del Llompart

Punts de Llibre per a Comissió de medi ambient
Programa de Reciclatge de
llibres.

40 unitats SRA3 (500
punts de llibre)

Diplomes
mediació

comissió

de Manuela Fuentes

20 unitats A4

Diplomes
Batxillerat

Graduació

2n Direcció del centre

100 unitats A4
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Diplomes Graduació 4rt ESO

Isabel Cogollos

60 unitats A4

Sobres de matrícula

Direcció

1200 unitats

Fulls
autocopiatius
matrícula

de Direcció

1200 unitats A4

5.8 Coordinació 061
Coordinador: Antoni Adrover Llinàs
a) Objectius
– Contacte permanent amb el personal del 061 implicat en els estudis
d'emergències sanitàries
– Organitzar la part pràctica dels mòduls específics
– Elaborar els objectius i planificar el curs escolar
– Gestionar els canvis de pràctiques, alumnat, etc.
b) Memòria de la coordinació
– A principi de curs es van fer una sèrie de reunions inicials amb el personal
del 061 (concretament el coordinador d'infermeria Pedro Montero) . En
aquestes primeres reunions s'intenta fer un planning de com s'organitzarà
el curs pel que fa a distribució horària dels mòduls amb contingut pràctic,
nombre d'alumnes aproximat, professorat implicat, etc.
– Reunió amb el professorat de l'IES que té mòduls pràctics per començar a
organitzar els grups d'alumnes, calendaris, etc.
– Elaboració dels calendaris de pràctiques amb dates provisionals previstes
per a cada una de les pràctiques dels diferents mòduls
– Distribució dels grups d'alumnes que faran les pràctiques en els diferents
mòduls ( tan presencials com online )
– Seguiment de les pràctiques que fan els alumnes al 061: Gestió de les
llistes de signatures, absències, canvis de grups, avaluacions, etc.
– Preparació del simulacre final dels alumnes de segon d'emergències
– Gestió dels exàmens per a l'obtenció del títol de maneig del desfibril·lador
automàtic que han fet els alumnes de segon d'emergències
– Elaboració dels certificats de docents col·laboradors del 061
– Gestionar col·laboracions amb el 061 per part de l'alumnat del centre
( participació com a víctimes a simulacres )
- Com cada curs hi ha hagut alguns problemes de coordinació amb el 061,
ja que a vegades és complicat pels horaris que tenen els professionals del 0.
Però en general s'ha pogut anar fent tot el que s'havia plantejat.
Coordinació del CFGS d’Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
- Reunió per organitzar el 2n curs d'Imatge per al diagnòstic i medicina
nuclear a HUSE.
- Reunió de coordinació començament de curs amb professors especialistes
a HUSE.
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- Reunió per concretar programacions dels mòduls en HUSE.
- Enviament per correu d'informació i model de programació al coordinació
dels professors especialistes de HUSE.
-Enviament de correus amb informacions, llistats de grups d'alumnes i fotos
al coordinador de HUSE.
-Enviament d'informació relativa a dates d'avaluacions, vacances, calendari
escolar, dies festius ... de l'IES Josep Maria Llompart.
- Introducció de notes d'avaluació al GESTIB dels mòduls que imparteixen
els professors especialistes de HUSE.
-Diverses comunicacions telefòniques, per correu i per whatsapp relatives a
temes relacionats amb el cicle.
- Reunió per organitzar el 2n curs d'Imatge per al diagnòstic i medicina
nuclear a HUSE de cara al curs 19/20
5.9

Coordinació d‘activitats complementàries i extraescolars

Coordinadora: Carmen Sierra Ferrer
- Diada de Sant Jordi, el dia de la rosa i el llibre es va celebrar el dia 22
d’abril. Hi va haver diverses activitats, sense aturar el ritme habitual de les
classes: lectures poètiques, parada solidària de llibres, samarretes i flors
artesanes, coques….
- Diada del Llompart (17 de maig). Com cada any, en el mes de maig s’ha
celebrat el dia del centre en record i homenatge a l’escriptor mallorquí que
dóna nom al nostre institut des de fa vint-i-cinc anys. Es van organitzar tot
tipus d’activitats des dels departaments i les comissions, que es van
desenvolupar amb normalitat des de les 10,45 h del matí fins a les 14h. Es
va aprofitar aquesta festa per lliurar els premis del Concurs d’arts plàstiques
(19a convocatòria).
- Obra de teatre d'arts escèniques “MedicARTE” 11,12,15 i 16 d'abril.
- Obra dels alumnes de 4t d'ESO “Padres y madres” 29 i 30 de maig.
- Viatge d'estudis amb 4t d'ESO a Andalucia del 25 al 29 de març.
-Viatge dels alumnes de 1er de Batxillerat científic a la Ciutat de les ciències
i les arts de València 31 de maig.
-viatge dels alumnes de 2n d'ESO a Eivissa el 18 de juny.
-Viatge dels alumnes de 1er de Batxillerat d'Arts a Itàlia del 25 al 29 de
març
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- Amb la finalitat d’augmentar l’interès en l’aprenentatge, d’estimular
l’esforç personal i de millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes,
aquest curs hem tornat a convocar els Premis Capdavanters. A la primera
avaluació s’han tingut en compte els alumnes amb la mitjana aritmètica de
la nota més alta. A la segona avaluació s’ha elegit els que han millorat els
resultats o els que s’han esforçat de manera més notòria respecte de la
primera avaluació. En els dos trimestres hem regalat llibres i entrades de
cinema. I a la tercera els millors expedients, sense faltes de convivència,
han estat reconeguts per escrit i amb la matrícula gratuïta per al curs
següent.
- Dins les accions que fa el centre respecte als Drets Humans, el Dia de la
Pau i el Dia de la Dona, els Departaments de Filosofia i Plàstica varen
realitzar:
Propostes de millora del funcionament de la coordinació d’activitats escolars
i extraescolars:
Per millorar el funcionament del centre tot el professorat que faci activitats
complementàries o extraescolars hauria d’ informar la coordinadora com a
mínim amb 15 dies d’antelació i així la resta del professorat podria planificar
millor la seves hores lectives.
Enguany en continuat fent servir els panells expositius de l'entrada com a
centre d'exposicions que convendria que quan es reservin es faci amb molt
de seny per no interceder amb altres exposicions, ja que hi ha professores
que resevan i no utilitzan els panells o no desmuntant en el temps reservat
Per conèixer totes les activitats fetes al llarg del curs, resumides per grups i
hores, vegeu annex 1.
5.10 Comissió de convivència i servei de mediació
a) Activitats realitzades
- Reunions setmanals de la comissió operativa de convivència i coeducació
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Cada setmana des del començament del curs na Susana García (cap
d'estudis), n'Ana Morey (Orientadora) (Substitut: Víctor M. Dorado) i na
Manuela Fuentes (Coordinadora de Convivència i Coeducació) ens hem
reunit tots els divendres a les 12h per a coordinar les activitats de
convivència i coeducació i elaborar els diversos documents que s'han
generat enguany. També s'han comunicat els conflictes que han anat sorgint
durant el curs i les mesures aplicades.
- Presentació del servei de Mediació al professorat nouvingut.
Com cada any d'ençà que existeix el Servei de Mediació al centre, l'alumnat
mediador varen presentar el servei al professorat nouvingut de manera que
el tinguin en compte per a derivar possibles conflictes per a la seva
resolució a través del diàleg.
Alguns professors/es ja coneixen la mediació ja que també va funcionar en
els instituts on havien fet feina anteriorment. Tanmateix considerem que
aquesta presentació és necessària perquè cada institut té un procediment
diferent per a fer arribar les demandes.
- S'ha fet un curs de formació per nous alumnes mediadors.
De cara al curs vinent entenem que és necessària la presentació del servei a
tot el professorat del centre ja que han arribat moltes demandes de
mediació durant aquest curs. També hi ha hagut un parell d'intents
d’alumnes que han demanat el servei i que per diversos motius no han
volgut continuar. Pensam que, encara que els professors saben que hi ha un
servei de mediació, no saben molt bé en què consisteix. De cara l’any que
ve insistirem més a les reunions de tutors per a que informen a les seves
tutories.
- Diada de delegats.
El mes d'octubre es va organitzar i dur a terme la diada de delegats que es
celebra des de fa 8 anys amb els objectius de:
formar la junta de delegats,
explicar-los quines són les funcions dels delegats,
fer que es coneguin entre ells (Dinàmiques)
que ens facin arribar els seus punts de vista i preocupacions.
donar-los a conèixer la comissió de Convivència i el servei de mediació, les
seves funcions i objectius
- Reunions periòdiques del servei de mediació.
La coordinadora de mediació, Margalida Calbet
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i la coordinadora de

convivència i coeducació, Manuela Fuentes, ens hem reunit periòdicament
amb els alumnes mediadors per a organitzar les activitats relacionades amb
el servei com ara:
Preparació de la presentació del servei a professors i alumnes
nouvinguts.
Preparació de les sessions de mediació.
Informació als mediadors de les diverses activitats de formació que
es duran a terme aquest any.
Preparació i realització del curs de formació de nous mediadors/es.
- Activitats de formació de mediadors/es.
Octubre; Curs de cibermentors: acampada en La Victòria, Alcúdia.( tallers
d'Internet segura, realització de vídeos per part dels participants ...)
Maig; Trobada amb mediadors d'altres centres (tallers LGTBI, percussió
corporal, dibuixar pancartes, formació mediadors).
- Presentació del Servei de Mediació als alumnes de primer d'ESO per part
dels alumnes mediadors.
Els alumnes mediadors varen presentar el servei de mediació al alumnat
nouvingut de 1r d'ESO i per la resta d’ESO per a oferir-los la possibilitat de
resoldre els possibles conflictes a través d'aquesta metodologia.
Els mediador/es es varen organitzar per a acudir en parelles a l'hora
d'estudi o tutoria. Els tutors/es ja havien visualitzat el vídeo de mediació i
els mediadors/es presentaren la resta d'informació. Per a fer les
presentacions es va utilitzar un guió elaborat per la comissió.

Tallers de cibermentors
- Xerrades sobre ciberassetjament.
S’han fet xerrades sobre ciberassetjament a segon d’ESO per part
d’Infojove.
- Tallers d’Habilitats Socials i Gestió de les emocions.
S’han fet tallers sobre Habilitats Socials i Gestió de les emocions a segon
d’ESO per part de Creu Roja.
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- Ús de sociogrames.
S’ha fet uso el sociograma CESC a diversos grups d’ESO com a eina de
detecció del clima l'aula.
- Reunió coordinadors de convivència.
Ens varen convocar al CEP de Palma a tots els coordinadors de convivència
de Palma i diferents llocs de Mallorca. La reunió va a ser molt interessant ja
que varen tenir la oportunitat de conèixer-nos , compartir experiències i de
aprendre uns d'altres.
- Reunió de coordinadors de les formacions en centres.
El CEP va convocar diferents reunions per formar-nos com a coordinadors
de centres. Va ser molt profitosa i varen tenir l'oportunitat de coneixeu-nos i
de aprendre aquesta modalitat de formació en centres.
- Curs de formació : educació emocional.(2018 /19).
S’ha dut a terme una formació pel professorat relacionada amb educació
emocional, com a continuació del curs (Aprovat per claustre). Les
professores coordinadores han estat Manuela Fuentes i Aina Morey. El grau
de participació i satisfacció al curs ha estat òptim i s’han implementat
activitats al centre que contribueixen a la millora de la convivència al
centre, com han estat els berenars de departaments.
- Enquestes al professorat, alumnat, families i personal no docent.
- Sortides de convivència.
Com cada any els tutors de segon d'ESO varen organitzar diferents sortides
una a cada trimestre amb el objectiu de conèixer-se millor entre ells ,
compartir i gaudir de l'experiència de fer nous amics. Al primer trimestre
varen fer una sortida per Palma, al segon , sortida a peu per fer «el camí
del correu» i al tercer un dia a Ibiza.
b) Avaluació respecte als objectius de la pga
Objectius:
1- Constituir formalment la Comissió de Convivència amb l'assistència de
tots els seus membres.
Assolit.
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2- Impulsar la Comissió amb una reunió trimestral per definir les línies
prioritàries d'actuació
conjuntament
entre
tots
els
membres,
informar de les actuacions engegades i valorar-les.
Assolit
3- Impulsar actuacions conjuntes amb el Servei de Mediació del centre
adreçades a dinamitzar el Servei, proposar activitats, difondre'l en el centre,
com a part preventiva de l'aparició de conflictes i promoure un bon clima
educatiu.
S’ha assolit però s’ha de continuar fent feina de promoció del servei i
d’extensió a l’àmbit del professorat.
c) Valoració dels objectius del servei de mediació.
OBJECTIUS

ACTUACIONS REALITZADES

VALORACIÓ

Potenciar el
coneixement del
servei de
mediació entre
tots els
membres de la
comunitat
educativa,
especialment
entre els
alumnes.

Un grup d’ alumnes mediadors
juntament amb la coordinadora,
participaren en l’ acollida dels
alumnes de 1r d’ ESO i
presentàren el Servei

Encara que valoram com a
positiva la consecució
d’aquest objectiu, no es
pogué realitzar la
presentació a tots els grups
d’ ESO ja que ens va
resultar difícil poder
combinar els horaris dels
mediadors amb totes les
tutories.

En parelles o petit grup els
mediadors realitzaren la
presentació als grups d’ ESO
durant la sessió de tutoria..
Informar a la reunió de tutors del
servei.

Continuar
formant als
mediadors en
tècniques i
estratègies per
a la prenvenció
dels conflictes.

Taller de formació pels alumnes
mediadors sobre
ciberassetjament.

Participació a les trobades i
jornades que es realitzen amb
altres centres.

62

Es va realitzar la
presentació a una reunió de
coordinació de tutors, però
cal recordar el servei al llarg
del curs per aconseguir una
major implicació dels tutors.
Els alumnes mediadors
(cibermentors)que havíen
realitzat la formació l’any
anterior han aprofundit en
el tema participant en un
taller oferit per l’ IBjove.
Els cibermentors han assistit
durant dos dies a una
Trobada de Cibermentors
realitzada per L’IBJove. En
aquesta han pogut
intercanviar experiències
amb joves d’altres centres i
realitzar tallers de formació.
Tots els alumnes mediadors

han participat a la Trobada
de Mediadors realitzada a
Calvià per l’Institut de
Conviència.

Implicar
els
alumnes
mediadors en la
prevenció
de
conflictes en el
centre.

Realització per part dels alumnes
mediadors de tallers de prevenció
del ciberassetjament i d' internet
segura als grups de 1r d' ESO.
Una vegada rebuda la formació
per part dels cibermentors, es va
fer la transferència a través d’uns
tallers que dugueren a terme per
parelles o en petit grup a tots els
1rs d’ ESO.
Taller de mediació grupal a 1r d’
ESO.

Valoram molt positivament
aquestes activitats ja a més
d’incidir en la formació
també ens ajuden a
mantenir i potenciar la
implicació i motivació dels
alumnes en el Servei.
La valoració d’aquest
objectiu és molt positiva. Els
alumnes mediadors s’han
implicat de forma voluntària
i espontànea en la resolució
de conflictes, sobre tot amb
els més petits.
El taller de mediació grupal
no s’ha pogut dur a terme a
tots els grups per la
dificultat de combinar els
horaris de tutories amb la
disponibilitat dels
mediadors.

Establir torns d' observació
durant els esplais.

Concienciar al
tot els
professorat de
la utilitat dels
servei per a la
millora de la
convivència en
el centre.

Participar en la
resolució
de
conflictes.

Muntar una paradeta al hall i
establir els torns de
permanència.
Informar periòdicament a tots els
òrgans de coordinació docent de
les actuacions del servei.

Aquest curs tampoc hem
aconseguit tenir un espai
físic fixe al hall.
A més dels tallers que han
duit a terme en els grups
també han intervengut en
problemes i /o conflictes
que han observat durant els
esplais o pels passadissos.

Organització d' activitats per a
tot el centre. ( dia d' internet
segura).

Per manca de temps no hem
pogut organitzar activitats
grals per a tot el centre.

Realització de les mediacions
sol·licitades,

S’han realitzat totes les
mediacions sol.licitades. En
el tercer trimestre ja hi han
participat com a
observadors els mediadors
nous.
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Malgrat que no estava previst, durant les sessions de presentació del Servei
als grups d’ ESO, molts d’alumnes varen mostrar interés en formar part dels
Servei de Mediació. Així en el segon trimestre varem organitzar un curs de
formació per aquests nous alumnes interessats i que també servís de
“reciclatge” per als antics mediadors.
Un grupet d’alumnes mediadors s’implicaren des d’un primer moment en
aquesta formació i han participat tant el la planificació com en la
implementació del curs. La valoració és molt positiva i pensam que és un
model de formació en el qual seria necessari aprofundir.
Així, durant 8 sessions realitzades els dimecres de 14 a 15h s’han format els
alumnes següents:
Bruno Vadell Prieto
Nerea Raposo Sánchez
Cati García Martínez
Jasmin Nkene Obiang
Claudia Dávila Romero
Natalia Rodríguez Vera
Claudia Gallardo
Nuria Avellaneda
Felicitas Sukudian
Marina Guerrero

1r C
1r C
1r C
1r D
1r E
1r E
1r E
2n A
2n A
2n D

Les mediacions realitzades durant el curs queden reflectides a la taula
següent:
NIVELL EDUCTATIU
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r BAT
2n BAT
FPB
FP
Total

1r TRIMESTRE
5
1

2n TRIMESTRE
3
1
1

1

15
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3r TRIMESTRE
2
1

5.11 Coordinació de laboratoris
a) Organització
Membres:
Francina Aina Flexas Penman
Lina Ponsell Vicens
Joan Miralles Rossinyol
Juana Ana Pérez Adrover
Reunions: dimarts de 14:05 a 15:00h, s’han realitzat quinzenalment.
b) Tasques i activitats assolides respecte dels objectius presentats a
la PGA
1. Coordinació de la utilització dels laboratoris compartits entre el cicles de
nova implantació i els usuaris de l’ESO i el batxiller: BE101 i BE201 (Lab.
químic)
2. A l’inici del curs l’organització del laboratori BE101 va ser dificultosa, però
gràcies a les reunions de coordinació s’han solventat tots els inconvenients i
això ha permès compartir tot el material, sortint així els alumnes
beneficiats.
3. S’ha habilitat un petit magatzem d’equips i materials al segon pis, situat
davant l’aula BE200, en el qual s’hi han col·locat els equips adquirits pels
cicles de nova implantació.
4. Delimitació dels espais del laboratori BE101. Una zona s’ha dedicat al
material utilitzat pel cicle de nova implantació de la família de química,
concretament per la realització de les pràctiques de l’assignatura d’assajos
microbiològics.
5. Al laboratori BE201: Buidat de reactius obsolets dels armaris que s’han
retirat a través d’una empresa especialitzada, recol·locació de materials per
tal de fer lloc a les noves adquisicions i instal·lació d’un armari d’àcids i
bases amb extracció forçada.
6. Al laboratori BE201: Hi hagut dificultats de coordinació degut a que érem
un número més gran de professors que el utilitzàvem i el tema de la neteja
i la recollida del material ha estat dificultós.
7. S’ha fet una reunió amb tots el professorat que utilitzava el laboratori
BE201 per veure com millorar el seu funcionament i per fer propostes cara
al curs vinent.
c) Propostes per al proper curs
a. Neteja en profunditat del laboratori (armaris sense reactius) durant els
mesos de l’estiu ja que durant gran part del curs actual no s’han realitzat
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les tasques de neteja pertinents.
b. Continuar amb la coordinació dels laboratoris amb una reunió setmanal.
c. Definir les hores d’activitats complementaris dels professors que utilitzen
els laboratoris com a hores de dedicació al laboratori per poder dur a terme
el manteniment dels laboratoris. Preferentment, aquestes hores es poden
posar de 14-15h per poder coincidir així els professors d’ESO i batxillerat
amb els de cicles de formació professional.
d. Habilitar un nou laboratori per cicles i que pugui ser utilitzat per tothom
sempre que les hores ho permetin.
e. Que els alumnes dels cicles informin tant als alumnes de ESO com als de
batxillerat en que consisteixen els estudis que estan realitzant.
5.12 Coordinació d’estètica
La comissió d'Estètica és una comissió unipersonal, encara que en alguns
projectes hem funcionat com una vertadera comissió com ara el de
senyalització amb la participació d'Helena Guinjoan amb dues reunions amb
el director del centre. He de remarcar que la comissió hauria de tenir un
caire gestor, consultiu i projectador.
Al llarg del curs hi ha hagut algunes interferències per iniciatives individuals
de professors del centre que han actuat sense tenir en compte la comissió.
Una d'aquestes iniciatives ha conduït a la desaparició de mig “Foto Call” que
el professor Ignaci Pèrez havia fet el curs 2017-18
Durant el mes de juliol es duran a terme algunes de les propostes
presentades. També es farà una memòria més exhaustiva amb
documentació gràfica de la tasca realitzada.
1. Tasques i activitats assolides respecte dels objectius presentats a
la PGA
1. Orientació i millora de la presentació de l'exposició de Biologia en el mes
d'octubre.
2. Penjada de quadres al departament de Llengües estrangeres i de Català.
3. Restauració dels panells de l'entrada al mes de novembre.
4. Proposta de pintar els panells de suro de l'entrada per colors.
5. Diagnòstic dels embornalls del pati. Avís de la necessitat de la seva
reparació.
6. Restauració de la xarxa del pati que es troba a la part de l'aparcament.
7. Assessorament i redisseny de l'exposició de dibuixos d'estàtua als
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panells del hall.
8. Disseny i millora del muntatge de l'exposició Roques Sedimentàries del
departament de Biologia.
9. Concurs de creus de Farmàcia per a l'aula del seu cicle formatiu.
10.Estudi i proposta de senyalització del centre per colors.
11. Proposta de millora de la zona d'exposició de les obres guanyadores del
concurs d'Arts Plàstiques.
12.Ornamentació nadalenca de l'entrada del centre amb treballs d'alumnes
del batxillerat artístic.
13.Adequació de l'entrada del centre per a la celebració del Dia de la Pau
14.Senyalització i disseny d'una pancarta i un cartell per a les exposicions
del Dia de la Dona.
15.Assessorament per al muntatge de l'exposició Dones escriptores de la
Biblioteca
16.Intervenció a la Diada de Sant Jordi amb l'edició de dos cartells per a la
publicitació de la celebració al dia del Llompart.
17.Ajuda per a muntar l'exposició del departament de Català el dia de Sant
Jordi a la zona del bar i davant de la Biblioteca.
18.Col·laboració amb el departament de Biologia per a la millora de l'hort de
la zona del pàrquing. Reparació de la paret del pàrquing que compartim
amb el club de natació.
19.Disseny i millora del muntatge de l'exposició Fòssils del departament de
Biologia.
2. Propostes per al proper curs
1. Ampliar la comissió amb participació d'altres àrees per poder coordinar
realment les propopstes i que arribin a tothom.
2. Canviar les xarxes protectores de la pista de handbol del pati.
3. Pintar el mobiliari esportiu (porteries, cistelles de bàsquet i suports de
ferro...)
4. Acabar de reparar el mur de l'aparcament i pintar-ho.
5. Decidir si es realitza la senyalització de les plantes del centre per color i
també la intervenció a la llotja del pati.
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6. PROGRAMES I PROJECTES
6.1 Programa de col·laboració amb l’EOI
Ja fa quatre cursos que el nostre centre es va adherir a aquest programa
engegat per l’Escola Oficial d’Idiomes i que afecta alumnes de 4t d’ESO, i de
1r i 2n de batxillerat, pel que fa als idiomes d’alemany, anglès i francès. En
les seves hores de classe i amb els seus professors, els alumnes poden ser
avaluats segons les formes, els criteris i els nivells de l’ensenyament que
s’imparteix a les EOI a fi de poder obtenir els títols oficials corresponents.
Els professors han fet prèviament una tria per a determinar en cada cas
quin alumnes poden presentar-se a la prova i a quin nivell.
a) Anglès
Aquest és el cinquè curs que participam en el programa en col·laboració
amb l”EOI que permet als alumnes ser avaluats segons les formes, els
criteris i els nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI a fi de poder
obtenir els títols oficials corresponents. Han participat alumnes de 4t
d’ESO, i de 1r i 2n de batxillerat.
36 alumnes van fer la prova d'anivellació online. Els resultats de nivell
d'aquesta prova van ser variats, però hi va haver dos nivells clarament
diferenciats: Intermediate 2 i Advanced 1. A aquests alumnes 36 s’ha
d’afegir 15 més que havien passat les proves el curs anterior i que passaven
directament a Advanced 1.
Com ja vam fer l'any passat,
hem fet els dos nivells majoritaris:
Intermediate 2 i Advanced 1. Na Camino Revilla es va encarregar del primer
nivell i na Montserrat Franquesa de l'altre.
L’examen el preparaven ells tots sols amb exercicis de les diferents
destreses penjats a l'Edmodo setmanalment. Periòdicament havien
d'entregar redaccions que corregien les professores d’anglès del centre i
revisava la professora de l’EOI.
Nivell: Intermedi 2
Del nivell Intermediate 2 es van matricular 21 alumnes, dels quals es van
presentar a l'examen 19. D’aquests 19 alumnes, 15 han aprovat totes les
parts de l’examen i a 4 els ha quedat alguna part per la convocatòria de
setembre . Per tant 17 alumnes han obtingut el certificat de “Nivell
Intermedi de l'EOI”, equivalent a un B1+ en el marc comú europeu de les
llengües.
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Els 2 alumnes no presentats són de 2 de batxillerat. El fet que els exàmens
d'Intermediate 2 s'hagin de realitzar el mateix dia i a la mateixa hora a tots
els centres i que sempre tinguin lloc a final del mes de maig complica un
poc la situació dels alumnes de 2 de batxillerat que es presenten a
Selectivitat.
Nivell: Advanced 1
Del nivell Advanced 1 es van matricular 13 alumnes. Una alumna ha suspès
una part de l'examen i 4 no es van presentar. La resta ha passat totes les
proves.
Creiem que la idea de dividir els alumnes en dos grups ha estat bona en el
sentit que ens ha facilitat molt la feina i desitgem que es mantingui en el
futur.
Enguany, a part de l’Edmodo, hem penjat les comunicacions de reunions i
exàmens al suro al costat de secretaria. No estam segures de que
l'efectivitat en les nostres comunicacions sigui òptima. Coordinar alumnes
de 16 grups diferents és molt complicat i ells tampoc es caracteritzen per
revisar les notificacions de l'Edmodo de manera habitual
Hem intentat fer qualque classe de preparació presencial abans de les
proves, però, com que l'horari que oferíem era dimecres de 14.00 a 15.00,
els alumnes s’han estimat més no participar-hi.
Ja que de vegades resulta difícil «vendre» aquests exàmens als alumnes i
donat que ells busquen una titulació pràctica que certifiqui el seu nivell,
enguany hem insistit en que en aprovar Intermediate 2 s’obté un certificat
oficial de l’EOI corresponent a un nivell de B1+, és a dir, un nivell superior
que el que s’obté al batxillerat segons la LOMCE (B1). És una pena que els
alumnes que aproven Advanced 1 no tinguin cap tipus de certificat ja que
no és fi de cicle.
b) Alemany
Nivells realitzats: Intermedi 1 i Intermedi 2
Metodología emprada:
Es varen adaptar els contiguts de 1r i 2º Batxillerat als programas
corresponents de la EOI. Es varen realizar activitats proposades per la
coordinadora i activitats proposades por mi mateixa, totes adequades als
curriculum de l´EOI de Palma i d´altres EOI .
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Desenvolupament de les proves i resultats obtinguts:
Les proves es varen dur a terme al nostre centre i a les hores i dies
establerts per l´EOI per a les proves oficiales.
Del nivel Intermedi 1 han obtingut la qualificació d’APTA dos alumnes
presentades i han de repetir alguna parte els altres dos a la convocatoria de
setembre.
Del nivel Intermedi 2 han obtingut la qualificació d’APTE el juny els 4
alumnes presentats. Les qualifications han estat excel.lent i notable.
Propostes per al curs 2019/20
Seguir amb la coordinació amb l´EOI, ja que aquestes proves serveixen per
motivar a l´alumnat. S’hauria de fer, si és possible, els nivells Bàsic 2,
Intermedi 1 i Intermedi 2.
La dificultat es sempre la mateixa: tinc nivells molt diferents en Batxillerat i
es molt dificil fer una feina cabdal amb tots els alumnes interesats.
PROVES DEL GOETHE INSTITUT:
Per primera vegada el Goethe Institut de Barcelona ha ofert proves del
nivell A2 i B1. Dues alumnes nostres han fet la prova de nivell A2 i han
obtingut el títol correspondent que té una validessa international.
Per al curs 2019/20 hi haurà més alumnes que farán esta prova enlloc de la
prova de la EOI. Es més cara pero té un reconoxeiment international que
interessa als alumnes.
c) Francès
Coordinador EOI: Miguel Ángel Vicente
Nivells realitzats: A1 (Bàsic 1), A2 (Bàsic 2)
METODOLOGIA EMPRADA
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Es varen adaptar els continguts de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat al programa
proposat pel coordinador de francès de la EOI. Es varen realitzar activitats
proposades pel coordinador durant les classes i, a més a més, les/les
alumnes interessat/ades en presentar-se a les proves varen fer treballs
addicionals a casa, corregits per la professora.
DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES I RESULTATS OBTINGUTS:
Totes les proves es varen dur a terme al nostre centre.
Nivell A1
L'examen de comprensió escrita, comprensió oral i expressió escrita es va
dur a terme el dia 29 de maig de les 16:00 a les 18:40 hores. Es va
realitzar amb tota normalitat, complint l'horari establert i sense cap
incidència. L'expressió oral es va realitzar dia 10 de juny a les 13:30 h amb
la presència del coordinador de l'EOI.
Es varen presentar 2 alumnes de 4t d'ESO i 2 alumnes de 1r de Batxillerat.
Dos dels candidats varen obtenir la qualificació de APTE aprovant totes les
parts de l'examen; dos han estat qualificats NO APTE per no haver obtingut
una qualificació mínima de 60% en la part de la Comprensió escrita i ús de
la llengua, amb la possibilitat de repetir aquesta part en setembre.
2 alumnes matriculades a aquest nivell no es varen presentar a cap part de
la prova.
Nivell A2
L'examen de comprensió escrita, comprensió oral i expressió escrita es va
dur a terme el dia 30 de maig de les 17:00 hores a les 19:40 hores, a la
mateixa hora que als altres centres, ja que es tracta d'un examen unificat.
Es va realitzar amb tota normalitat, complint l'horari establert i sense cap
incidència. L'expressió oral es va realitzar dia 10 de juny a les 13:00 h amb
la presència del coordinador de l'EOI.
Es varen presentar 3 alumnes de 4t d'ESO i 2 de 1r de Batxillerat. Una
candidata ha obtingut la qualificació de APTE aprovant totes les parts de
l'examen; dues candidates han estat qualificades NO APTE per no haver
obtingut una qualificació mínima de 60% en la part de la Comprensió escrita
i ús de la llengua; una candidata ha suspès totes les parts de l'examen; una
candidata es va presentar només a la part oral, que va superar, ja que no
podia escriure per una lesió a la mà. Tots els candidats podran repetir les
parts no superades en setembre.
PROPOSTES PER AL CURS 2019-2020
– Seguir amb la coordinació amb l'EOI ja que aquestes proves serveixen per
millorar, d'una banda, sobretot l'expressió oral i d'altra banda serveixen per
motivar l'alumne a aprofundir els seus coneixements en aquest cas de
llengua francesa.
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– Adaptar encara més els continguts de quart d'ESO, primer i segon de
Batxillerat.
– Motivar els alumnes perquè es presentin a les proves, per poder formar
grups i oferir més nivells. Enguany, molts alumnes que havien fet la prova
d'anivellació finalment no es varen matricular, per falta de motivació o per
por de no ser capaços d'aprovar (cal recordar que les notes de les parts
superades es guarden per setembre i només es repeteixen les suspeses).
Una alumna no es va matricular perquè ja havia superat el nivell A2 i no va
ser possible realitzar el nivell B1 (Intermedi 1).
6.2 Intercanvi amb Alemanya
El nostre intercanvi amb el Hainberg Gymnasium de Göttingen té ja una
trajectòria de 20 anys.
Després de l’intercanvi del curs 2017/18, en el qual participaren 22 alumnes
nostres, i tenint en compte l´entusiasme dels alumnes, hem començat a
l’estiu 2018 un intercanvi de llarga durada, en què han participat 5 alumnes
nostres i 4 del Hainberg.
Els nostres alumnes han fet una estada de 8 setmanes allà durant l’estiu del
2018 (agost i setembre), i els alumnes alemanys aquí d’octubre a
desembre.
Els alumnes han viscut amb families i han estat alumnes dels centres,
assistint als classes del seus companys i fent totes les activitats ofertes a
Göttingen i a Palma.
El resultat ha estat excel·lent: la participació activa i el compromís de les
famílies ha estat fonamental. Els alumnes han assolit un nivell de llengua
molt superior i han tengut la possibilitat de fer la immersió total dins la vida
acadèmica i familiar. A més, s’han establert relacions personals molt
positives, han après a fer feines junts i a esser solidaris els uns amb els
altres.
A la fi de l’intercanvi els alumnes han mantingut el contacte i es tornaran a
veure aquest estiu.
Ja hem parlat amb el director del Hainberg, Sr. Georg Bartelt i amb la
professora responsable, Sra. Genoveva García, i estan desitjant continuar
amb el projecte, un intercanvi d’una setmana i un intercanvi de llarga
durada per al curs 2019/20.
Es aquesta una iniciativa pionera a Mallorca i que ha despertat l’interés
d’altres professors i professores de l´illa.
Per el curs vinent hem demanat una dels ajudes que ofereix el Govern
Balear a fi d’alleugerir la despesa de les families i afavorir la participació
dels alumnes amb més dificultats econòmiques.
En aquest intercanvi han col·laborat un bon nombre de professores de les
dues escoles i nombrosos alumnes, sempre amb resultats positius.
Per tot això s´hauria de continuar donant suport a aquesta activitat des de
la directiva del nostre centre. Una activitat que ha contribuït decisivament a
l’estudi de la llengua alemanya al centre i, sobretot, al desenvolupament
personal dels alumnes.
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6.3 Programa de centres educatius promotors de la salut
Coordinadora: Marta Brugarolas
a) Organització
Des del curs 2014-2015 s’estan realitzant feines i projectes per a la millora
d’aquests aspectes en el centre.
La comissió està formada per 3 persones: Camino Revilla, Susana García
(membre de l’equip directiu) i Marta Brugarolas. No obstant això, enguany
hi ha professorat del centre que s’ha implicat molt en ajudar, com: Cristina
Valdés, Marta Castro, Pablo Hernández, Helena Guinjoan, … entre d’altres.
També, cal destacar que s’han pogut coordinar tasques amb l’AMIPA i

es

continua fent feina amb la infermera del centre de salut que duu la consulta
jove.
b) Tasques i activitats assolides respecte dels objectius presentats a
la PGA
Des que es va començar amb el Grup promotor de la salut s’han treballant
dos grans blocs temàtics (Alimentació saludable i vida activa i Prevenció de
les conductes addictives) que es consideren importants en el nostre centre
pel perfils dels alumnes que hi estudien.
Entre els objectius que ens hem proposat per realitzar enguany s’han pogut
complir els següents:
- Continuar amb el projecte d’eliminar el renou a les aules, i veure si podem
aconseguir que, almenys es pot tenir totes les aules del primer cicle de la
ESO completes.
- Mirar com s’incorpora els alumnes al programa
- Millorar l’educació sexual dels nostres alumnes
- Fer una nova campanya de fruita al centre, amb una subvenció amb
ajudes del Consell d’Educació (FOCAIBA).
- Posar en marxa un pla per eliminar els renous dins l’aula, iniciant el procés
en els cursos de 1r i 2n d’ESO.
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- Participar com cada any en els esdeveniments del centre com: Setmana
de les emocions, Diada del Llompart,...
- Fomentar la utilització de la Consulta Jove.
c) Propostes per al proper curs
A part de seguir millorant en tots els aspectes i projectes que ja duen a
terme, s’ha determinat que no es poden realitzar moltes accions noves, així
que s’aniran incorporant a poc a poc. Per aquest motiu per el proper curs
hem decidit:
•

Crear un curs moodle per poder tenir informat tot els claustre de les
accions, projectes, tasques,...

•

Crear un logo del Grup Promotor de la salut a través d’un concurs

•

Establir una enquesta per determinar els hàbits saludables del nostre
alumnat

•

Establir un document per tal que els alumnes puguin valorar totes les
accions que es realitzen des d’aquesta comissió.

6.4

Auxiliars de conversa

6.4.1 Francès
Professora: Barbora Hedbávná
Auxiliar de conversa: Jules Bagot
Aquest curs escolar hem gaudit de la presència de l'auxiliar de conversa
Jules Bagot amb resultats molt satisfactoris.
L'auxiliar ha treballat a mitja jornada, compartit amb l'IES Joan Maria
Thomàs. Ha treballat amb grups de tots els nivells ensenyats, de 2n d'ESO
fins a 2n de Batxillerat. S'ha donat prioritat a alumnes de nivell més alt, per
la qual cosa l'auxiliar ha treballat amb els grups de 2n d'ESO només
setmanes alternes.
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Durant les classes s'ha treballat sobretot la comprensió de textos orals,
producció oral i interacció, així com elements culturals i socials. Els alumnes
han tingut la ocasió de comparar les similituds i diferències en aquests
aspectes entre França i Espanya/Mallorca. Per a molts ha estat la primera
oportunitat d'interacció real amb un parlant natiu.
Quant a les activitats, Jules ha proposat i duit a terme una presentació
sobre el sistema educatiu francès i el dia a dia dels alumnes a França, que
ha sabut adaptar al nivell de cada grup, així que la intervenció de la
professora ha estat mínima. També ha preparat activitats lúdiques, amb
l'objectiu de practicar el vocabulari i estructures gramàtiques, sempre
d'acord amb el tema de la unitat didàctica desenvolupada en el moment.
Hem treballat molt amb música popular francesa: Jules ha proposat
cançons, ha preparat lletres i vocabulari que ha comentat amb el grup–
classe. També hem treballat amb vídeos i curt-metratges sobre temes
actuals de la societat.
S'han desenvolupat diferents temes sempre relacionats amb el vocabulari
depenent del nivell (la descripció física i psicològica de les persones, la
informació personal, la roba, les activitats quotidianes, les tasques
domèstiques, l'escola i els estudis, l'esport i els passatemps, els mitjans de
transport, els viatges i les vacances, la geografia, narració d'esdeveniments
passats, etc.).
Durant la celebració de la tradicional Diada del Llompart, en Jules es va
implicar activament en l'organització del taller de cuina en francès (crêpes),
i també va participar a una part (condicionat pels seus horaris de feina).
La seva presència ha ajudat a millorar la pronunciació dels alumnes. En
totes les produccions dels alumnes, orals com escrites, ha estat d'una gran
ajuda, ja que, com a parlant natiu, les ha pogut avaluar des del punt de
vista de la comprensibilitat i acceptabilitat.
Des de les primeres classes, Jules ha establert una relació cordial amb els
alumnes, i s'ha de destacar la seva capacitat de comunicar-se en francès
fins i tot amb alumnes debutants o quasi debutants sense la mediació de la
professora. La seva presència ha estat molt ben valorada pels alumnes,
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l'han acceptat molt bé i han demostrat ganes de comunicar-se amb ell. En
algunes ocasions, Jules va treballar amb alumnes en l'absència de la
professora de francès (sempre supervisat per un/a professor/a de guàrdia,
que no intervenia en les activitats), i segons les valoracions posteriors, tan
per part dels alumnes com de l'auxiliar, les activitats es van desenvolupar
molt satisfactòriament.
Finalment, queda a esperar que podrem gaudir de la presència d'un/a
auxiliar de conversa per al curs 2019-2020, com mínim a mitja jornada.
6.4.2 Anglès
Auxiliar de conversa anglès: Emily McNuTT
També em tengut un auxiliar de conversa d'anglès pel departament sanitat .
L'auxiliar ha treballat a jornada completa. Els seus horaris s'han adaptat als
horaris dels cicles de primer i segon de Imatge pel diagnòstic i emergències
sanitàries. També primer de Laboratori d'anàlisis i farmàcia.
Durant les classes s'ha treballat sobretot la producció oral i interacció. S'ha
treballat en petits grups, el que ha facilitat que els alumnes puguin treballar
més aquesta part i hagin millorat molt la fluïdesa en la llengua anglesa.
L'auxiliar s'ha integrat molt bé en el grup i ha sabut engrescar als alumnes
que sempre s'han mostrat molt participatius i amb ganes d'aprendre. A
nivell cultural ha ensenyat com funcionava el mateix sector laboral al seu
país; ha aportat experiències reals que han permès major interacció amb
els alumnes.
L'experiència ha estat positiva, tot i que trobem que s'haurien de donar més
hores per a la coordinació amb el professorat dels mòduls que tenen anglès.
Per al pròxim curs ja s'ha sol·licitat i ens han concedit un auxiliar en
exclusivitat per al departament de sanitat.
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6.5

Programa Erasmus +

1. Organització: membres de la comissió, reunions, etc.
L’IES Josep Maria Llompart treballa amb el consorci de la Conselleria per tal
d'enviar alumnes de CFGM a fer la totalitat o una part de les FCTs a països
europeus. A partir del curs 2019-2020, a més, ampliarem el projecte
Erasmus + als estudiants d’FP bàsica.
Coordinadora: Juana Ana Pérez Adrover
S’ha assistit a totes les reunions convocades per la Direcció General FP i
Formació professional, que aproximadament han estat 8, en horari de matí,
per informar-nos del nou projecte i per tal d’organitzar totes les mobilitats,
tant d’estudiants com de professorat.
S’ha assistit també, a petició de la Conselleria, a dues auditories. Una
d’elles del projecte Euro FP III i l’altre del projecte Euro FP II.
2. Tasques i activitats assolides respecte dels objectius presentats a la PGA
A) ERASMUS+:
Enguany des de l’IES J.M. Llompart hem gestionat les següents mobilitats:
• 3 alumnes de Cures Auxiliars d’Infermeria que han fet estada de cinc
setmanes a Massa (Italia), durant el primer trimestre del
curs,concretament els mesos de Novembre i Desembre.
• 1 alumne d’Impressió gràfica que ha fet una estada a Turku
(Finlàndia) durant cinc setmanes (Març - Abril).
• 1 alumne d’Impressió gràfica que ha fet l’estada a Vicenza (Italia)
durant els mesos de maig i juny.
• 1 alumne del CFGM Emergències Sanitàries que ha fet una estada a
Massa (Itàlia) durant els mesos de maig i juny.
• 2 mobilitats de professors per a formació (Job Shadowing) a Assen
(Holanda), organitzat per la Conselleria d'educació de les Balears,
juntament amb el centre Drenthe College. Aquesta formació anava
dirigida a intercanviar informació entre uns i altres per veure com
està organitzada la FP a cada país, per tal de facilitar els intercanvis
d'estades i aprofitar per fer visites a empreses i conèixer així les
possibles empreses on faran part de les FCT’s els alumnes que
aconsegueixin una beca erasmus + en el futur.
• 1 acolliment d'una alumna d'arts gràfiques de Turku (Finlàndia) .
• 1 acolliment d’un professor de Turku de la familia professional de
Sanitat.
Les diferentes mobilitzacions d’alumnes han estat en col·laboració amb
molts altres centres del consorci, com ara: El Liceu, l’IES Calvià, l’IES
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Ramon Llull, l’IES Marratxí, Aula Balear, IES Joan Taix, etc. A més, s’ha
col·laborat amb tots els centres participants en el Job Shadowing.
Tot això ha suposat:
• Gestionar les empreses de pràctiques
• Gestionat l’allotjament
• Tramitar la documentació amb les empreses de pràctiques
• Acompanyar-los en els seus primers dies de pràctiques
• Seguiment de les seves FCTs
Una altra de les tasques que s’ha fet durant el curs 2018/2019 ha estat la
creació d’un blog específic d’erasmus + del centre, on es van publicant totes
les notícies relacionades amb el projecte i es va fent difusió de les diferents
mobilitats que es duen a terme. La direcció d’aquest blog és:
https://erasmusiesjosepmariallompart.wordpress.com/
La valoració global del projecte és molt positiva, reflexant-se en que hem
doblat el nombre de mobilitats respecte de l’any passat. A més, per primera
vegada enguany hem fet feina amb una empresa intermediaria, la qual ens
ha gestionat la recerca d’empresa i d’allotjament de l’alumne que ha fet la
mobilitat a Vicenza. L’experiència amb aquest tipus d’empresa, tot i que
l’alumne ha de pagar més, ha estat molt positiva, ja que gràcies a aquesta
els alumnes d’arts gràfiques tenen opció de fer part de les seves FCT’s a
Italia, país en el qual no tenim cap centre de FP soci d’aquesta família
professional.
Propostes per al curs següent:
• Seguir treballant amb el consorci d’erasmus +, procurant fer també
mobilitats de formació professional bàsica.
• Intentar involucrar cada vegada més al professorat.
• Elaborar la carta Eche per educació superior. Es tracta d’un document
que acredita al centre per a poder dur a terme mobilitats erasmus+
per cicles de formació professional de grau superior.
6.6

Pla pilot per a la millora de l'anglès a formació professional

El nostre centre, després de l’experiència del curs 2017-2018, va sol·licitar
participar en aquest pla pilot en la modalitat A (específic d’una família
professional) i B (específic per FCT erasmus +) i se'ns va concedir. La
modalitat A es va sol·licitar per la família de Sanitat, el qual es va haver de
donar de baixa a les poques setmanes ja que els alumnes no estaven
involucrats i l’assistència a les classes era molt baixa. Per altra banda, dels
curs de modalitat B ens van concedir dos grups, un de nivell bàsic i un de
nivell avançat. Aquest dos grups, al començament van funcionar molt bé,
però a mesura que avançava el curs l’assistència era menor, la qual cosa va
ser més notòria quan els alumnes de segon curs van marxar a fer les FCT’s.

78

Per aquesta raó, les darreres setmanes es va decidir ajuntar els dos grups i
fer activitats conjuntes, de manera que els alumnes feien dues hores a la
setmana d’anglès, cada un d’elles amb una professora diferent.
Per al curs vinent es vol:
✓ Demanar de nou participar en aquest projecte.
✓ Intentar que l’alumnat sigui conscient de l’oportunitat que li estan
oferint i aprofiti totes les classes.
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7. RELACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (APIMA)
La relació amb l’Associació de Pares i Mares del centre ha estat excel·lent.
Des del començament de curs s’han mostrat interessats a participar en les
diverses tasques que ja tenien assignades, com ara la gestió dels armariets,
i el programa de reutilització de llibres. A més, han organitzat tallers
puntuals oberts a tothom. Des d’aquí, els volem agrair el seu interès i la
bona disposició en tot moment.
Resum de les activitats organitzades per l’APIMA o en què s’ha implicat:


Elecció de nova junta i presentació a la comunitat escolar



Xocolatada i Carnestoltes



Taller de ioga



Taller formativo de redes sociales



Xerrada sobre consum d’alcohol i altres drogues, per delegats i
subdelegats.



Programa

de

reutilització

de

llibres:

Agraïm

la

participació

i

col·laboració del professorat la comissió de Medi ambient. Consideram
que és un programa molt important ja que desenvolupa objectius
com: la utilització racional dels recursos, el consum col·laboratiu, la
sostenibilitat, el reaprofitament del material, el foment de la
responsabilitat dels alumnes i la implicació de les famílies, la
disminució dels cost dels llibres per part de les famílies i la
participació activa de les famílies i alumnes en un projecte compartit i
comú. Consideram que aquest ha de ser un projecte de centre, de
comunitat educativa. Per l’APIMA, tenir la possibilitat de fer feina
plegats i compartir projectes ens fa sentir més nostre l’IES, i creiem
que es un espai d’aprenentatge que hem de desenvolupar junts, per
tant valoram aquest projecte especialment i proposam treballar en
comissió al llarg del durs per conscienciar i fer difusió del reciclatge a
tota la comunitat educativa del Llompart.
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8. VALORACIÓ DELS DOCUMENTS DE CENTRE
Data
aprovació

CURS 2018-2019

PROPOSTES PER AL CURS
2019-2020

1

Projecte Educatiu (PEC)

Juliol 2016

Comprèn diversos
documents i apartats alguns
dels quals han estat
revisats.

2

Reglament d'Organització i
Funcionament

Juliol 2012
Juliol 2018

Se n’han fet revisions i
actualitzacions cada any,
essent un dels documents
més dinàmics i consultats.

Es continuarà modificant
segons noves necessitats

3

Concreció Curricular (CC)

Anualment

La majoria dels apartats
són a les programacions
dels departaments. Els
altres són aquests*.

Tot i que s’ha de seguir la
normativa, hi ha marge
perquè els centres hi facin
aportacions pel que fa als
criteris generals de promoció i
els mecanismes de decisió a
les sessions d’avaluació.

4

Projecte Lingüístic (PLC)

Juliol 2017

S’han activat els punts
relacionats amb el foment
de l’ús del català
(dinamització i
voluntarietat)

Es preveu seguir en aquesta
línia.

5

Pla de Convivència

Juliol 2013

S’ha passat una enquesta a
famílies, alumnes,
professors i personal no
docent per conèixer la
situació actual. Aquest
estudi és la base de la
revisió del Pla.

Per revisar i actualizar

6

Pla d'Atenció a la Diversitat
(PAD)

Juliol 2016

7

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Juliol 2017

8

Pla d’orientació acadèmica i Juliol 2016
professional (POAP)

9

Protocol d’acollida
d’alumnes nouvinguts

Juliol 2017

Inclòs al PAT

10

Protocol per emplenar el
report d’alumnes NESE

Juny 2018

Inclòs al PAD

11

Pla per a la millora dels
resultats

Anualment

12

Pla específic per a alumnat
repetidor*

Juliol 2018

13

Pla per al seguiment de
l'alumnat amb matèries
pendents *

Juliol 2018

14

Pla de coordinació primàriasecundària.

15

Pla anual de l'equip de
suport

Anualment

Després de diverses
reunions, s’ha arribat a
l’acord de fer alguns canvis
importants sobre aquesta
qüestió el proper curs.

16

Pla d’Autoprotecció

Març 2019

S’ha aprovat el Pla i s’han
S’ha de posar en pràctica el
fet alguns canvis al protocol nou document
d’evacuació.

17

Pla TIC-TAC-TOC

Juny 2011

Per revisar i actualizar

S’ha començat a fer-hi feina Convocar reunions i començar
a elaborar-ne un document
Inclòs al Pla d’actuació

Per revisar i actualitzar
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9. ANNEX 1. ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROPOSATS A LA PGA EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT

ACADÈMIC DE L’ALUMNAT. CURS 2018-2019
Valors: 1= més baix; 5 = més alt

OBJECTIUS

Indicadors

Accions

Grau
d’assolime
nt

1. Millorar els
processos de presa
de decisions
respecte a la
promoció i la
titulació

Millora del percentatge de
l'alumnat de cada curs que
promociona.

Coordinar-se el tutor, l'equip educatiu i el cap d’estudis per fer
el seguiment dels alumnes en les diferents reunions (avaluació
inicial, ordinàries i extraordinàries i altres reunions d'equips
docents)

4

Millora del percentatge d'alumnat
que obté la titulació en finalitzar
l'etapa educativa cursada.
Grau de promoció en les
avaluacions finals i extraordinàries.

Coordinar-se entre els tutors, cap d'estudis i departament
d'orientació per a preparar les sessions d'avaluació i les
previsions de titulació i promoció.
Revisar els criteris de promoció i titulació propis del centre per
al curs vigent.

Grau de titulació final
Grau d'abandonament amb 16
anys o de pas a batxillerat, FP o
altres programes

Prendre decisions consensuades per part de l'equip educatiu a
partir de la informació rebuda de l'alumnat.
Tractar en les sessions d'avaluació aspectes generals del grup
com la valoració i avaluació de cada alumne en relació a
l'assoliment de les competències bàsiques que cal tenir en
compte a l'hora de decidir sobre la promoció i titulació.

OBJECTIUS

Indicadors

Accions

Grau
d’assoliment

2. Analitzar i valorar els resultats de
les avaluacions i prendre les mesures
correctores adients.

Millora del rendiment
dels grups establert per
matèries atenent a les
matèries aprovades.

Valorar i avaluar l'aprenentatge de cada alumne,
a cada àrea i matèria, detectant les dificultats per
adoptar les mesures correctores a nivell de grup i
individualment.

4

Implicar les famílies i comunicar-los les mesures
correctores preses acordant reunions de
seguiment de les mateixes.
Implicar el grup en la millora dels resultats
acadèmics tot comunicant-los i valorant-los
conjuntament dins l’aula i adoptar mesures de
millora (comportament, clima d'aula, relacions,
absències....).
A les juntes i reunions d'equips educatius,
prendre decisions respecte a l'adequació de les
programacions didàctiques i adoptar les mesures
de suport i les ACIs corresponents, que el tutor
farà constar a l’acta.
Fer un seguiment dels acords presos a les
sessions d'avaluació analitzant els resultats
obtinguts en relació a les mesures adoptades.

Mesures correctores
adients per a la
millora del procés
d'ensenyament i
aprenentatge.

Revisió de les decisions i mesures adoptades al mateix temps
que es detecten resultats no satisfactoris.
Reunions dels depart. didàctics per analitzar i valorar els
resultats i dissenyar mesures adients en les matèries pròpies
(continguts, metodologia, criteris d'avaluació i qualificació..),
desdoblaments, mesures de reforç i de recuperació de
pendents.

S'han adaptat les
programacions d'aula
a les necessitats
detectades a
l'avaluació inicial.

Tenir en compte el grau de domini de les competències
bàsiques i les dificultats globals i individuals.
A les juntes d'avaluació inicial, cal considerar les dificultats
personals, familiars, socials, mèdiques i psicopedagògiques
dels alumnes, especialment dels ANESE.
Prendre decisions relatives al currículum i adequar les
programacions didàctiques a les característiques i als
coneixements dels alumnes.

3
3. Personalitzar els
processos d'ensenyament i
aprenentatge adoptant
mesures educatives
dirigides a millorar el
rendiment acadèmic.

Reports personals

Potenciar els hàbits i tècniques d'estudi.
Impulsar les coordinacions amb les famílies adoptant mesures
comunes.
Fer un Consell Orientador acurat d'acord a les competències,
interessos i motivacions dels alumnes.
Establir mesures de suport educatiu als cursos de tercer i
quart d'ESO.
Fer un seguiment exhaustiu del rendiment acadèmic.
Dur a terme les cotutories per afavorir una atenció més
personalitzada i seguiment des de l'acció tutorial.
Proporcionar informació i orientació a l'alumant ja sigui

individual o colectiva.
Potenciar les tutories i el treball conjunt amb el departament
d'orientació.
4. Atendre necessitats per
als alumnes repetidors.

Millora dels resultats acadèmics
dels alumnes que repeteixen
curs.

Prendre decisions i mesures organitzatives
(reforç educatiu, agrupaments flexibles, Pmar,
recuperacions) així com curriculars com
adaptacions en les programacions, metodologia,
convivència,.…

2

Fer-ne el seguiment a través de la fitxa
pertinent, que està en fase de proves i per tant,
susceptible de canvis.

5. Recollir informació
acurada sobre les seves
necessitats educatives per a
poder adoptar mesures més
ajustades.

Reports personals

Des del departament d'orientació, s’ha de
recollir la informació psicopedagògica per a
traspasar-la al tutor i equip educatiu
corresponent.
Elaborar, per part del tutor, d'acord amb la
informació recollida l'informe NESE i/o el
corresponent pla d'actuació que inclogui les
adaptacions curriculars, significatives o no,
plans de reforç per a cada alumne NESE.
Establir canals de comunicació entre el
departament d'orientació, tutors i equips
educatius per assegurar que es prenen les
mesures educatives i les adaptacions curriculars
(significatives i/o accés).

4

Coordinar-se tutor-família per fer un seguiment
exhaustiu del procés d'aprenentatge i prendre
mesures correctores conjuntes.
Fer les adaptacions curriculars als alumnes de
Batxillerat NESE i FP com a mesura per a
millorar el seu rendiment acadèmic.
6. Analitzar els resultats de
l'alumnat amb ACNS i amb
ACIS i adoptar les mesures
correctores.

Nombre d'alumnes i superació
de les matèries amb ACI
/ACNS.

Elaborar les adaptacions curriculars per superar
les dificultats detectades.

3

7. Reduir la taxa
d'absentisme, especialment
als primers nivells d'ESO.

Faltes d'assistència i
puntualitat, tipus d'absentisme
(esporàdic, crònic...).
Context familiar i cultural de
l’alumne

Intensificar la comunicació del centre amb la
família de les faltes d'assistència acotant al
màxim els temps de l'avís.

3

Promoure compromisos amb l'alumnat.
Seguir amb la coordinació amb els serveis
socials professionals relacionats amb
l'absentisme.
Aplicar el protocol establert per la Conselleria
d'Educació.
Implicar l'alumnat absentista en les activitats
extraescolars del centre a fi de millorar la seva
adaptació i integració al centre.

8. Analitzar i valorar els
resultats de les proves
IAQSE, PISA, etc a fi
d’adoptar mesures
correctores adients per als
cursos següents

Report dels resultats enviats
per l’Administració

Analitzar el grau d'èxit a cada ítem o dada
competència avaluada tant a nivell intern com
comparatiu a nivell d'illa.

Relacionar els resultats de l'avaluació
diagnòstica amb els resultats de l'avaluació
final i fer l'anàlisi oportú per prendre decisions
de millora si cal.
Analitzar per part dels tutors i equip docent els
resultats individuals i grupals i comparar els
resultats amb les avaluacions inicial, continua i
final fent propostes de millora.
Analitzar i valorar per part de la CCP i del
claustre els resultats del centre per a la inclusió
en la memòria i concreció de propostes de
millora pe r incloure -les a la PGA.
Informar les famílies dels alumnes que han
participat en l'avaluació sobre els resutlats
obtinguts i establir conjuntament un pla de
millora si cal.

No n’hi ha hagut

10.

ANNEX 2. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA PGA. CURS 2018-2019
Valors: 1= més baix; 5 = més alt
OBJECTIUS PROPOSATS

INDICADORS D'ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ

GRAU
D’ASSOLI
MENT

A) En l’àmbit pedagògic
A1

A2

A3

Revisar i, si escau,
actualitzar, la
documentació del centre,
tot adaptant-la a la
normativa vigent.

Fer conèixer i valorar els
aspectes bàsics del
patrimoni natural, artístic i
cultural propis.

Afermar l’ús del català com
a llengua vehicular del
centre i i com a vehicle

✓

Programacions i memòries
anuals dels departaments
didàctics

Elaborar o reelaborar, si escau, els documents
institucionals segons normativa vigent i les noves
circumstàncies.

✓

Oferta educativa

✓

Comissions específiques

✓

Instruccions de la Conselleria

✓

Normativa vigent

✓

Diades escolars (la Pau, Sant
Antoni, Sant Jordi, Drets
Humans,...)

Organitzar activitats transversals, amb la implicació
d’un o de diversos departaments i/o comissions, i
d’entitats i organismes externs.

✓

Activitats complementàries i
extraescolars

✓

Viatges d’intercanvi

✓

Representacions teatrals i
concerts

✓

Programa de Promoció de la
Salut

S’ha celebrat la majoria de festes pròpies i
s’ha fet algun acte per a dies de
reconeixement internacional. Tant l’APIMA
com l’associació d’estudiants del CEPA Camp
Rodó ha muntat acti¡vitats extraescolars els
capvespres. Els departaments didàctics i
algunes comissions han impulsat activitats
transversals.

✓

Exposicions

✓

Voluntariat i parelles
lingüístiques

4

S’han elaborat tots els documents anuals
habituals i s’ha continuat actualitzant el
Reglament d’Organització i Funcionament del
centre. Pel que fa al Pla de convivència i
coeducació, se n’ha fet la primera part. S’ha
aprovat el Pla d’Autoprotecció.

Promoure activitats escolars i extraescolars
orientades a estimular l’ús de la cultura i la llengua

4

4

d’integració en la nostra
societat

✓

Dinamitzador extern

pròpies entre els alumnes.

✓

Projecte lingüístic

✓

Dia de Sant Jordi

Difondre les activitats que realitzen diferents
entitats i associacions que treballen en la promoció i
difusió de la llengua pròpia.
S’ha tornat a fer el programa de dinamització
lingüística. També s’han duit a terme diverses
intervencions educatives relacionades amb la
promoció de l’ús de la llengua catalana
(conferències, voluntariat, recitals, etc.).

A4

Afavorir la integració i
l'adaptació al centre de tot
l'alumnat

✓

Documents de centre: PAT,
POAP, ACI

✓

Orientació

✓
✓

Mantenir una coordinació entre els membres del
departament d’orientació, i entre aquest i la resta
de departaments i l’equip directiu.

4

Optimitzar els suports, els agrupaments flexibles i
Suports, PALIC, agrupaments
els desdoblaments.
flexibles
Aplicar el Pla d’Acció Tutorial, el Pla d’Orientació
Consulta jove
Acadèmica i Professional i el Pla d’Atenció a la
Diversitat
Ha millorat el funcionament del departament
d’orientació i la coordinació d’aquest amb
l’equip educatiu i amb el professorat. S’ha
aprovat un nou model de report d’alumnes
NESE.

A5

A6

Millorar la convivència

Aprofundir en la utilització

✓

Documents de centre: ROF,
Pla de convivència, protocol
d'assetjament

Fer un seguiment dels casos més necessaris.
Aplicar les normes de disciplina i les mesures de
correcció.

✓

Servei de Mediació

✓

Junta de delegats

✓

Tutories i cotutories

S’ha procurat mantenir un clima òptim de
convivència tot fent servir els recursos propis
del centre, el servei de mediació, les tutories i
aplicant les mesures del ROF.

✓

Pla TIC-TAC-TOC

Continuar amb el Pla de modernització de les TIC

Treballar conjuntament amb els serveis socials, el
servei de menors, l’Institut Convivèxit, etc.

4

de les TIC com a recurs
didàctic

B1
Reforçar els canals
habituals de comunicació
(tant interna com amb
l’exterior) a fi de garantir
que la informació arriba de
manera clara i efectiva.

del centre
✓

Web del centre

✓

Entorn virtual Moodle

✓

Adreça correu electrònic i
aplicacions

✓

Tutorials

✓

Coordinacions i comissions

✓

CCP

✓

✓

B2

Promoure les activitats de
formació contínua del
professorat com a eina
d’adaptació als canvis de la
funció docent

4

Potenciar l’ús de la pàgina web, de l’aula virtual, de
les pissarres interactives i de qualsevol aplicació i
web amb finalitat educativa
Organitzar cursos de formació específics.
S’han atès totes les incidències, s’ha dotat el
centre de nous recursos, s’ha canviat per
complet la pàgina web.

Fer campanyes informatives per donar a conèixer
l’oferta educativa del centre i la tasca de l’APIMA

4

Mantenir reunions periòdiques amb la junta de la
Sistemes físics (agenda,
APIMA /responsable: Equip directiu i APIMA
circulars en paper) i virtuals
de comunicació (correu, web, Mantenir reunions dels representants de l’APIMA a
moodle, TV, etc.)
les comissions amb els coordinadors de les
comissions en què participin.
APIMA
S’ha avançat en l’ús del GESTIB com a mitjà
de comunicació virtual amb tots els sectors de
la comunitat educativa. La informació ha
emprat vies de difusió diverses. S’han celebrat
diverses sessions de portes obertes i de
reunions informatives per donar a conèixer el
centre a futurs alumnes. Hi ha hagut molt
bona relació entre l’APIMA i l’IES.

✓

Pla de formació del
professorat

✓

CEP

✓

Correu i tauler de suro

Procurar que els professors estiguin informats de
tot el que es fa quant a cursos i activitats
formatives. Cal tenir en compte, a l’hora
d’organitzar cursos de formació dins el centre,
quines són les seves mancances i preferències.
Tota la informació externa referida a formació
del professorat que ha arribat a l’IES ha estat
reenviada als membres del claustre a través
del correu electrònic.

4

Dins el pla propi de formació del professorat
s’ha fet dins el centre un altre curs
d’intel·ligència emocional titulat “Educar les
Emocions II”.
C1

Optimització dels recursos
materials i manteniment de
les infraestructures

✓

Pressupost anual

✓

ECOIB

✓

Memòria econòmica

✓

Pla d’emergències i prevenció
de riscos laborals
Engegar reformes prioritàries i reparacions
imprescindibles
Tasques de manteniment i
reforma
Tenir un pla de gestió econòmica detallat per a
departaments, comissions i administració.

✓

Assolir un estalvi global en el pla energètic. S’hauria 4
de continuar avançant cap a un centre més
sostenible i respectuós amb l'entorn, que
consumeixi només els recursos necessaris i limiti el
seu impacte ambiental màximament.

Fer intervencions de conservació, reforma i/o
embelliment del centre, tot aprofitant adesiara les
aportacions d’alguns departaments (Arts gràfiques,
plàstica, tecnologia).
Informar la comunitat educativa de les mesures que
s’han de prendre en cas d’emergència.
S’ha duit un control de la despesa general.
S’ha informat el consell escolar de les dades
econòmiques del centre. S’ha actuat davant
avaries, incidències i noves necessitats
d’infraestructura. S’ha aconseguit tenir
finalment un Pla d’autoprotecció.

ANNEX 3. RESUM DE LES ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

11.

ESO
DEPARTAMENT/S NOM DE L'ACTIVITAT

DIA

ANGLÈÈ S

Cinema angleè s

12/17/2018

ANGLÈÈ S

Cinema en angleè s

12/18/2018

ANGLÈÈ S

Cinema en angleè s

3/19/2019

ANGLÈÈ S

Llompart's got talent

5/17/2019

ANGLÈÈ S, BIOLOGIA,
FIÍSICA I QUIÍMICA,
Sortida conviveè ncia (finca
3/12/2019
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL Son Moragues , Tramuntana)
IA, TÈCNOLOGIA
BIOLOGIA

Sortida al Carnatge

10/8/2018

BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA

TALLÈR DÈ LA POSIDOÈ NIA
TALLÈR DÈ LA POSIDOÈ NIA
TALLÈR DÈ LA POSIDOÈ NIA
TALLÈR DROSOPHILA.
DÈMOLAB
TALLÈR DROSOPHILA.
DÈMOLAB
TALLÈR DÈ LA POSIDOÈ NIA
TALLÈR DÈ LA POSIDOÈ NIA
JORNADA D'ÈSTUDI
BUCODÈNTAL AMB ADÈMA
JORNADA D'ÈSTUDI
BUCODÈNTAL ADÈMA

11/6/2018
11/7/2018
11/14/2018

BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
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11/20/2018

NIVELL/CURS
3r ÈSO A, 3r ÈSO
B, 3r ÈSO C, 3r
ÈSO D, 3r ÈSO È
4t ÈSO A, 4t ÈSO B,
4t ÈSO C, 4t ÈSO D
1r ÈSO A, 1r ÈSO
B, 1r ÈSO C, 1r
ÈSO D, 1r ÈSO È
1r ÈSO A, 1r ÈSO
B, 1r ÈSO C, 1r
ÈSO D, 1r ÈSO È2n
ÈSO A, 2n ÈSO B,
2n ÈSO C, 2n ÈSO
D, 2n ÈSO È, 2n
ÈSO PMAR 3r ÈSO
A, 3r ÈSO B, 3r
ÈSO C, 3r ÈSO D,
3r ÈSO È, 3r ÈSO F
4t ÈSO A, 4t ÈSO B,
4t ÈSO C, 4t ÈSO D
2n ÈSO A, 2n ÈSO
B, 2n ÈSO C, 2n
ÈSO D, 2n ÈSO È,
2n ÈSO PMAR
4t ÈSO A, 4t ÈSO C,
4t ÈSO D
1r ÈSO C
1r ÈSO B
1r ÈSO D
4t ÈSO B, 4t ÈSO C,
4t ÈSO D

11/22/2018

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

11/28/2018
11/30/2018

1r ÈSO A
1r ÈSO D

12/17/2018

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

12/19/2018

4t ÈSO C, 4t ÈSO D

BIOLOGIA
BIOLOGIA

taller plancton aula de la
mar
Taller plancton Aula de la
mar

12/19/2018

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

12/20/2018

4t ÈSO C, 4t ÈSO D

BIOLOGIA, CATALAÈ ,
ÈDUCACIOÍ FIÍSICA

ÈXCURSIOÍ FI CURS PLATJA
CAN PÈRÈ ANTONI

6/17/2019

CASTÈLLAÈ

Teatro: Bufones

11/23/2018

CASTÈLLAÈ

TÈATRO: PADRÈS Y MADRÈS 5/29/2019

CASTÈLLAÈ

TÈATRO: PADRÈS Y MADRÈS 5/29/2019

CASTÈLLAÈ

TÈATRO: PADRÈS Y MADRÈS 5/30/2019

CASTÈLLAÈ

TÈATRO: PADRÈS Y MADRÈS 5/30/2019

CASTÈLLAÈ , MUÍ SICA,
PLAÈ STICA

Teatre "MedicARTÈ" a la sala
4/12/2019
d'actes de l'institut

CASTÈLLAÈ , MUÍ SICA,
PLAÈ STICA

Teatre "MedicARTÈ" a la sala
4/12/2019
d'actes de l'institut

CASTÈLLAÈ , MUÍ SICA,
PLAÈ STICA

"MedicARTÈ" AL TÈATRÈ
XÈSC FORTÈZA
TALLÈR D'INTÈRPRÈTACIOÍ
POÈÈ TICA
TALLÈR D'INTÈRPRÈTACIOÍ
POÈÈ TICA
"Tisores al vent"
dramatitzacioó de poesia de
J.M.Llompart del programa
"Viu la cultura"
"Tisores al vent"
dramatitzacioó de poemes de
Llompart
Taller de glosat amb Mateu
Xuríó
Taller de glosat amb Mateu
Xuríó

CATALAÈ
CATALAÈ
CATALAÈ

CATALAÈ
CATALAÈ
CATALAÈ
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4/16/2019

1r ÈSO A, 1r ÈSO
B, 1r ÈSO C, 1r
ÈSO D, 1r ÈSO È
4t ÈSO A, 4t ÈSO B,
4t ÈSO C, 4t ÈSO D
1r ÈSO A, 1r ÈSO
B, 1r ÈSO C, 1r
ÈSO D, 1r ÈSO È
2n ÈSO A, 2n ÈSO
B, 2n ÈSO C, 2n
ÈSO D, 2n ÈSO È,
2n ÈSO PMAR
3r ÈSO A, 3r ÈSO
B, 3r ÈSO C, 3r
ÈSO D, 3r ÈSO È
3r ÈSO F 4t ÈSO A,
4t ÈSO B, 4t ÈSO C,
4t ÈSO D
2n ÈSO A, 2n ÈSO
B, 2n ÈSO C, 2n
ÈSO D, 2n ÈSO È,
2n ÈSO PMAR 3r
ÈSO È
3r ÈSO A, 3r ÈSO
B, 3r ÈSO C, 3r
ÈSO D, 3r ÈSO È
4t ÈSO A, 4t ÈSO B,
4t ÈSO C, 4t ÈSO D

3/27/2018

3r ÈSO C

3/27/2018

3r ÈSO C

11/6/2018

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

11/6/2018

4t ÈSO C, 4t ÈSO D

1/24/2019

3r ÈSO A

1/24/2019

3r ÈSO C

Taller de glosat amb en
Mateu Xuríó
Taller de glosat amb en
CATALAÈ
Mateu Xuríó
Taller d'escriptura per al
CATALAÈ
concurs de redaccioó de Coca
Cola
Taller de gloses amb en
CATALAÈ
Mateu Xuríó
Taller de gloses amb en
CATALAÈ
Mateu Xuríó
Taller de gloses amb en
CATALAÈ
mateu Xuríó
Taller de gloses amb en
CATALAÈ
mateu Xuríó
Visita a la Fundacioó Alcover
CATALAÈ
de Manacor
CATALAÈ
Visita a la Fundacioó Alcover
CATALAÈ
Visita a la Fundacioó Alcover
Taller d'escriptura per al
CATALAÈ
concurs de redaccioó de Coca
Cola
Taller d'escriptura per al
CATALAÈ
concurs de redaccioó de Coca
Cola
Taller d'escriptura per al
CATALAÈ
concurs de redaccioó de Coca
Cola
TALLÈR D'NTÈRPRÈTACIOÍ
CATALAÈ
POÈÈ TICA
TALLÈR D'INTÈRPRÈTACIOÍ
CATALAÈ
POÈÈ TICA
TALLÈR D'INTÈRPRÈTACIOÍ
CATALAÈ
POÈÈ TICA
TALLÈR D'INTÈRPRÈTACIOÍ
CATALAÈ
POÈÈ TICA
CATALAÈ
TALLÈR D'INTÈRPRÈTACIOÍ
CATALAÈ
Llegendes carrers de Palma
Itinerari Palma, ciutat de
CATALAÈ
llegenda
CATALAÈ ,
VISITA A LA BIBLIOTÈCA
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL JOSÈP MARIA LLOMPART
IA
CATALAÈ
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1/24/2019

3r ÈSO B

1/24/2019

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

2/5/2019

2n ÈSO B

2/7/2019

3r ÈSO C

2/7/2019

3r ÈSO A

2/7/2019

3r ÈSO B

2/7/2019

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

2/21/2019

2n ÈSO C

2/21/2019
2/22/2019

3n ÈSO C
4n ÈSO C

3/5/2019

5n ÈSO C

3/5/2019

6n ÈSO C

3/5/2019

7n ÈSO C

3/25/2019

3r ÈSO A

3/26/2019

3r ÈSO B

3/27/2019

3r ÈSO C

3/28/2019

3r ÈSO D

3/29/2019
4/1/2019

3r ÈSO È
3r ÈSO B, 3r ÈSO C

4/8/2019

3r ÈSO È

1/29/2019

1r ÈSO A, 1r ÈSO
C, 1r ÈSO D, 1r
ÈSO È 2n ÈSO A,
2n ÈSO B, 2n ÈSO
C 3r ÈSO C, 3r ÈSO
D, 3r ÈSO È 4t ÈSO

CLAÈ SSIQUÈS
ÈDUCACIOÍ FIÍSICA
ÈDUCACIOÍ FIÍSICA
ÈDUCACIOÍ FIÍSICA
ÈDUCACIOÍ FIÍSICA
ÈDUCACIOÍ FIÍSICA
ÈDUCACIOÍ FIÍSICA
FILOSOFIA
FIÍSICA I QUIÍMICA
FIÍSICA I QUIÍMICA
FIÍSICA I QUIÍMICA
FIÍSICA I QUIÍMICA
FIÍSICA I QUIÍMICA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA

XXII del Festival de Teatre
Grecollatíó
SORTIDA D'ORIÈNTACIOÍ
ÈSPORTIVA AL PARC DÈ SA
RIÈRA
SORTIDA D'ORIÈNTACIOÍ
ÈSPORTIVA AL PARC DÈ SA
RIÈRA
ÈSO 4ta/B Cursa
d'orientacioó Parc de Sa Riera
ÈSO 4t C/D Cursa
d'orientacioó Parc de Sa Riera
Activitat aquü aè tica
Activitat Aquü aè tica
Visita Ramon Llull
Taller: Viu l'Èlectricitat
Taller de fluids
Taller de so i acuó stica
Taller experimental de
reaccions quíómiques
Taller de reaccions
quíómiques

2/6/2019

A, 4t ÈSO B, 4t ÈSO
C, 4t ÈSO D
4t ÈSO A, 4t ÈSO B,
4t ÈSO C, 4t ÈSO D

5/13/2018

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

5/15/2018

4t ÈSO C, 4t ÈSO D

3/18/2019

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

3/20/2019

4t ÈSO C, 4t ÈSO D

5/29/2019
5/30/2019
10/16/2018
3/15/2018
11/7/2018
12/18/2018

3r ÈSO A
3r ÈSO B
1r ÈSO A 2n ÈSO A
3r ÈSO B
3r ÈSO D
2n ÈSO A
4t ÈSO B, 4t ÈSO C,
4t ÈSO D

5/2/2019
6/12/2019

4t ÈSO A, 4t ÈSO B

Taller: Viu l'Èlectricitat

3/12/2018

3r ÈSO C

Taller: Viu l'Èlectricitat

3/13/2018

3r ÈSO D

Taller: Viu l'Èlectricitat

3/14/2018

3r ÈSO È

Taller: Viu l'Èlectricitat

3/15/2018

3r ÈSO A

Taller de fluids

11/6/2018

3r ÈSO C

Taller experimental de fluids
11/9/2018
(Fundacioó la Caixa)

3r ÈSO A

Taller experimental de fluids 11/9/2018

3r ÈSO A

Taller de fluids

11/9/2018

3r ÈSO B

Taller de fluids

11/22/2018

3r ÈSO È

Taller de so i acuó stica

12/19/2018

2n ÈSO B

Taller de so i acuó stica

12/19/2018

2n ÈSO C
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FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FIÍSICA I QUIÍMICA,
TÈCNOLOGIA
FOL

Taller de so i acuó stica

12/20/2018

2n ÈSO D

Taller Viu l'electricitat

3/12/2019

3r ÈSO C

Taller Viu l'electricitat

3/13/2019

3r ÈSO D

Taller Viu l'electricitat

3/14/2019

3r ÈSO È

Taller Viu l'electricitat

3/15/2019

3r ÈSO B

Taller Viu l'electricitat

3/15/2019

3r ÈSO A

Taller: So i acuó stica

4/2/2019

2n ÈSO B

Taller de so i acuó stica

4/3/2019

2n ÈSO C

Taller de so i acuó stica

4/4/2019

2n ÈSO D

Taller de so i acuó stica

4/5/2019

2n ÈSO A

Sessioó informativa QUÈÈ ÈÍ S
LA UNIOÍ ÈUROPÈA i visita al 5/15/2019
CBÈ

MATÈMAÈ TIQUÈS

PROVÈS CANGUR PRIMÈR
CICLÈ D'ÈSO

3/21/2019

MATÈMAÈ TIQUÈS

PROVÈS CANGUR 2n CICLÈ
ÈSO

3/21/2019

MUÍ SICA

Taller d'instruments
tradicionals
Taller d'instruments
tradicionals
Taller d'instruments
tradicionals
Muó sica ma(g)estro

MUÍ SICA

Muó sica ma(g)estro

12/17/2018

MUÍ SICA

Concert didaè ctic: "Un
passeig pel jazz"

2/15/2019

MUÍ SICA
MUÍ SICA
MUÍ SICA
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4t ÈSO A, 4t ÈSO B,
4t ÈSO C, 4t ÈSO D
1r ÈSO A, 1r ÈSO
B, 1r ÈSO C, 1r
ÈSO D, 1r ÈSO È
2n ÈSO A, 2n ÈSO
B, 2n ÈSO C, 2n
ÈSO D, 2n ÈSO È
3r ÈSO A, 3r ÈSO
B, 3r ÈSO C, 3r
ÈSO D, 3r ÈSO È 4t
ÈSO A, 4t ÈSO B, 4t
ÈSO C, 4t ÈSO D

11/21/2018

1r ÈSO A, 1r ÈSO C

11/21/2018

1r ÈSO B, 1r ÈSO D

11/21/2018

1r ÈSO È

12/17/2018

1r ÈSO B, 1r ÈSO È
1r ÈSO A, 1r ÈSO
C, 1r ÈSO D
2n ÈSO A, 2n ÈSO
B 3r ÈSO A, 3r ÈSO
B

MUÍ SICA

CONCÈRT DIDAÈ CTIC
"HISTOÈ RIA DÈL ROCK"

2/26/2019

MUÍ SICA
MUÍ SICA
MUÍ SICA

Sons del moó n
Sons del moó n
Sons del moó n

5/20/2019
5/20/2019
5/20/2019

MUÍ SICA

Taller de Percussioó

6/3/2019

MUÍ SICA

taller de percussioó

6/3/2019

assisteè ncia a l'espectacle
nadalenc
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL Combatre estereotips de
IA
geè nere (UIB)
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL
trobada cibermentors
IA
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL ÈDUCACIOÍ AFÈCTIVO
IA
SÈXUAL
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL ÈDUCACIOÍ AFÈCTIVO
IA
SÈXUAL
MUÍ SICA, PLAÈ STICA

ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL
TROBADA MÈDIADORS
IA
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL
IA
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL
IA
ORIÈNTACIOÍ /CAPORAL
IA
PLAÈ STICA
SOCIALS
TÈCNOLOGIA

ÈDUCACIOÍ AFÈCTIVO
SÈXUAL
ÈDUCACIOÍ AFÈCTIVO
SÈXUAL
SORTIDA TUTORIA
VALLDÈMOSSA
FotoJove 2019 - entrega de
premis
VISITA GUIADA CARTOIXA
VALLDÈMOSSA
Taller Conquista el castell
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11/11/2018

2n ÈSO A, 2n ÈSO
B 3r ÈSO A, 3r ÈSO
B
1r ÈSO B, 1r ÈSO È
1r ÈSO C, 1r ÈSO D
1r ÈSO A
2n ÈSO A, 2n ÈSO
B 3r ÈSO A, 3r ÈSO
B
3n ÈSO A, 2n ÈSO
B 3r ÈSO A, 3r ÈSO
B
4t ÈSO A, 4t ÈSO B,
4t ÈSO C, 4t ÈSO D

3/6/2019

2n ÈSO B

4/15/2019

3r ÈSO A, 3r ÈSO C
4t ÈSO A, 4t ÈSO D

5/3/2019

3r ÈSO A

5/8/2019

3r ÈSO C

5/10/2019

1r ÈSO C, 1r ÈSO
D, 1r ÈSO È 2n
ÈSO A, 2n ÈSO D
3r ÈSO A, 3r ÈSO C
4t ÈSO A, 4t ÈSO D

5/10/2019

3r ÈSO È

5/10/2019

3r ÈSO F

5/22/2019

4t ÈSO D

4/11/2019

3r ÈSO A

10/17/2018

4t ÈSO D

12/18/2018

2n ÈSO B, 2n ÈSO
PMAR

BATXILLERAT

DEPARTAMENT/S

ANGLÈS

ANGLÈS

ANGLÈS

ANGLÈS

ANGLÈS
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOLOGIA

NOM DE L'ACTIVITAT

CURS/NIVELL
1r BAT A, 1r BAT B,
1r BAT C, 1r BAT
Cinema en anglès
12/18/2018 D, 1r BAT E, 1r BAT
F, 1r BAT G, 1r BAT
H
2n BAT A, 2n BAT
B, 2n BAT C, 2n
Cinema en anglès
12/20/2018 BAT D, 2n BAT E,
2n BAT F, 2n BAT
G, 2n BAT H
1r BAT A, 1r BAT B,
1r BAT C, 1r BAT
Cinema en anglès
3/18/2019 D, 1r BAT E, 1r BAT
F, 1r BAT G, 1r BAT
H
1r BAT A, 1r BAT B,
1r BAT C, 1r BAT
Cinema en anglès
3/20/2019 D, 1r BAT E, 1r BAT
F, 1r BAT G, 1r BAT
H
Olimpiades Anglès
12/4/2019
2n BAT C, 2n BAT
Parc Natural d'Es Trenc 10/5/2018
D
2n BAT C, 2n BAT
Olimpiada
2/1/2019
D
Projecte MicroMundo3/11/2019 1r BAT C, 1r BAT D
SWI
Projecte MicroMundo3/18/2019 1r BAT C, 1r BAT D
SWI
Visita al Palma
3/19/2019 1r BAT C, 1r BAT D
Aquarium
Projecte MicroMundo3/28/2019 1r BAT C, 1r BAT D
SWI/Demolab
Visita al Jardí Botànic i
Museu de Ciències
4/8/2019
1r BAT C, 1r BAT D
Naturals de Sóller
Micropropagació
1r BAT A, 1r BAT B,
4/15/2019
vegetal
1r BAT C, 1r BAT D

BIOLOGIA, FÍSICA
Viatge al Museu de la
I QUÍ MICA,
Ciència de València
MATEMÀTIQUES
CASTELLÀ
Teatro: Bufones
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DIA

5/31/2019

1r BAT C, 1r BAT D

11/23/2018 1r BAT H 2n BAT G

CASTELLÀ,
MÚSICA,
PLÀSTICA
CASTELLÀ,
MÚSICA,
PLÀSTICA
CASTELLÀ,
MÚSICA,
PLÀSTICA
CASTELLÀ,
MÚSICA,
PLÀSTICA
CASTELLÀ,
MÚSICA,
PLÀSTICA
CASTELLÀ,
MÚSICA,
PLÀSTICA

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ
CATALÀ
CLÀSSIQUES
CLÀSSIQUES
CLÀSSIQUES

Sessió de fotos. Mostra
1/25/2019
de teatre escolar

2n BAT G, 2n BAT
H

Assaig al Xesc Forteza

3/28/2019

2n BAT G, 2n BAT
H

Assaig general
"MedicARTE"

4/11/2019

2n BAT G, 2n BAT
H

Representació de l'obra
4/12/2019
teatral "MedicARTE"

2n BAT G, 2n BAT
H

Participació a la Mostra
4/16/2019
de Teatre Escolar

2n BAT G, 2n BAT
H

Teatre MedicARTE al
teatre xesc forteza

4/16/2019

1r BAT A, 1r BAT B,
1r BAT C, 1r BAT
D, 1r BAT E, 1r BAT
F, 1r BAT G, 1r BAT
H

12/19/2018

2n BAT A, 2n BAT
C

12/19/2018

2n BAT B, 2n BAT
G

12/19/2018

2n BAT D, 2n BAT
H

LECTURA POÈTICA DE
CLOENDA ANY
LLOMPART (Júlia
Colom)
LECTURA POÈTICA
CLOENDA ANY
LLOMPART
LECTURA POÈTICA
CLOENDA ANY
LLOMPART
LECTURA POÈTICA
CLOENDA ANY
LLOMPART
Lectura poètica de
cloenda de l'Any
Llompart
TEATRE:
RADIOGRAFIES
TEATRE:
RADIOGRAFIES
XXII del Festival de
Teatre Grecollatí
Olímpiada de llengües
clàssiques
Festival Maremagnum
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12/19/2018 2n BAT E, 2n BAT F

12/19/2018 1r BAT H
1r
1r
1r
12/20/2018
1r
12/20/2018

BAT
BAT
BAT
BAT

A, 1r BAT B,
C, 1r BAT F
D, 1r BAT E,
G, 1r BAT H

2/6/2019

1r BAT A 2n BAT A

4/10/2019

2n BAT A

4/12/2019

1r BAT A

FILOSOFIA
FÍSICA I QUÍ
MICA
FÍSICA I QUÍ
MICA

MATEMÀTIQUES

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA,
PLÀSTICA
MÚSICA,
PLÀSTICA
MÚSICA,
PLÀSTICA

Visita a l'exposició NO I
1/28/2019
PUNT
Demolab: És aigua o
5/3/2019
una altra cosa?
Demolab: És aigua o
5/24/2019
una altra cosa?
PROVES CANGUR
BATXILLERAT
ARQUITECTURA
MODERNISTA A PALMA
Concert d'instruments
de vent
assaig general xou
nadalenc
xou nadalenc
representacions
assistència a
l'espectacle nadalenc

1r BAT A
1r BAT D
1r BAT C

3/21/2019

1r BAT A, 1r BAT B,
1r BAT C, 1r BAT D
2n BAT A, 2n BAT
B, 2n BAT C, 2n
BAT D

2/27/2019

2n BAT E, 2n BAT F

4/5/2019

1r BAT H

12/10/2018 1r BAT H
12/11/2018 1r BAT H
12/11/2018 1r BAT E

2n BAT E, 2n BAT
F, 2n BAT G, 2n
BAT H
2n BAT E, 2n BAT
F, 2n BAT G, 2n
Cinema a CINE CIUTAT
BAT HT H
MÚSICA,
" BIENVENIDO MISTER
2n BAT A, 2n BAT
PLÀSTICA,
11/13/2018
MARSHAL" i " EL GRAN
B, 2n BAT C, 2n
SOCIALS
DICTADOR:
BAT D
2n BAT A, 2n BAT
B, 2n BAT C, 2n
BAT D, 2n BAT E,
2n BAT F, 2n BAT
G, 2n BA
ORIENTACIÓ/CAP Xerrada UIB sobre la
3/14/2019
ORALIA
PBAU
ORIENTACIÓ/CAP Xerrada UIB sobre la
3/19/2019
ORALIA
PBAU
ORIENTACIÓ/CAP Jornada de portes
3/22/2019
ORALIA
obertes a la UIB
ORIENTACIÓ/CAP
Xerrades UIB
4/9/2019
1r BAT C, 1r BAT D
ORALIA
ORIENTACIÓ/CAP
1r BAT E, 1r BAT F,
Xerrades UIB
4/9/2019
ORALIA
1r BAT G, 1r BAT H
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ORIENTACIÓ/CAP
Xerrades UIB
4/9/2019
ORALIA
PLÀSTICA
Simulacre emergències 3/11/2019
PLÀSTICA
Concurs FotoJove 2019 4/11/2019
Reunió del viatge
SOCIALS
12/21/2018
cultural a Roma
VISITA GUIADA CAIXA
SOCIALS
FORUM I PALMA
1/29/2019
MODERNISTA
SOCIALS
Palma Gòtica
3/18/2019
II Olimpíada d'Història
SOCIALS
del Món Contemporani 4/12/2019
a les Illes Balears.

1r BAT A, 1r BAT B
1r
1r
1r
1r

BAT
BAT
BAT
BAT

H
G, 1r BAT H
E, 1r BAT F,
G, 1r BAT H

1r BAT H
2n BAT A
1r BAT A, 1r BAT B

CICLES FORMATIUS

DEPARTAMENT/
NOM DE L'ACTIVITAT
S
Visita exposició gràfica
ARTS GRÀFIQUES 125 anys ULTIMA HORA
en Es Baluard
Visita exposició gràfica
ARTS GRÀFIQUES 125 anys ULTIMA HORA
en Es Baluard
Visita exposició gràfica
ARTS GRÀFIQUES 125 anys ULTIMA HORA
en Es Baluard
Visita exposició gràfica
ARTS GRÀFIQUES 125 anys ULTIMA HORA
en Es Baluard
SORTIDA LLUM NADAL
ARTS GRÀFIQUES
MAPPING I PROJECCIONS
Visita a imprenta gràfica
ARTS GRÀFIQUES Amadip Esment - son
Ferriol
ARTS GRÀFIQUES Visita Ultima Hora
VISITA ROTATIVA ULTIMA
ARTS GRÀFIQUES
HORA
ARTS GRÀFIQUES Visita Última Hora
ARTS GRÀFIQUES DINAR PIZZA
ARTS GRÀFIQUES Visita PLAÇA 18
ARTS GRÀFIQUES

DIA
8/26/2018

PREIMPRESSIÓ 1,
PREIMPRESSIÓ 2

10/26/2018

IMPRESSIÓ 2,
DISSENY 1

10/26/2018

PREIMPRESSIÓ 2,
DISSENY 1

10/30/2018 IMPRESSIÓ 1
11/22/2018 DISSENY 1
12/13/2018
1/28/2019
1/28/2019
2/7/2019
3/18/2019
4/30/2019

FI DE CURS FPB CAN
PASTILLA
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NIVELL/GRUP

6/12/2019

PREIMPRESSIÓ 2,
DISSENY 1
DISSENY 1
IMPRESSIÓ 1,
DISSENY 1
PREIMPRESSIÓ 1
FPB 1
IMPRESSIÓ 1,
FPB 1
FPB 1

SANITAT

SANITAT
SANITAT

SANITAT

SANITAT
SANITAT

SANITAT

SANITAT
SANITAT
SANITAT

SANITAT
SANITAT
SANITAT

Día Internacional de la
Radiologia - Visita a
11/8/2018
l'Hospital U. Son Espases
SESSIÓ FORMATIVA DE
PREVENCIÓ D'ULCERES 11/13/2018
DE PRESSIÓ EN HUSE
Visita Centre de
11/29/2018
Coordinació de l'112
Visita a la farmàcia
situada al Carrer Alfons el
12/20/2018
Magnànim i Carrer Fra
Francesc Palou
Visita als laboratoris de la
2/11/2019
incineradora de Son Reus
Visita laboratori salut
pública - activitats
3/5/2019
observatòries
Laboratori de salut
públic. Pràctiques
3/18/2019
observatòries
Sortida TAO B Servei
d'odontologia Hospital
3/27/2019
Quironsalud Palmaplanas,
Sortida TAO A Hospital
3/28/2019
Quironsalud Palmaplanas
Laboratori de salut
públic. Pràctiques
4/1/2019
observatòries
Laboratori de salut
públic. Pràctiques
4/15/2019
observatòries
Teatre
4/16/2019
Visita al Servei de
5/3/2019
Medicina Nuclear

103

IMATGE PEL
DIAGNÒSTIC 1,
IMATGE PEL
DIAGNÒSTIC 2
CURES A,
CURES B
EMERGÈNCIES B

FARMÀCIA

QUÍMICA 1
QUÍMICA 1

QUÍMICA 1

CURES B
CURES A
QUÍMICA 1

QUÍMICA 1
CURES A
IMATGE PEL
DIAGNÒSTIC 1

12.

ANNEX 4. ALUMNES PREMIATS AL LLARG DEL CURS

A banda dels Capdavanters i d’altres reconeixements interns, cal esmentar:
MANEL GARRIDO MARTÍ. Primer de l'Olimpíada Llengües Clàssiques. Llatí
CARLES MARTÍNEZ FUENTES. Segon premi, millor dissertació de l'Olimpíada
Filosofia
MARIA FRANCESCA RAMIS VICH. Primer de l'Olimpíada Alemany com a
Segona Llengua Estrangera
MARIA VADELL MARÍ. Primer de l'Olimpíada Dibuix Artístic
LENA ADRADA- SCHNELL, alumna de 2n de batx: Primer premi de Traducció
de la Universitat Pompeu Fabra. Modalitat: Alemany- Català.
SEGON PREMI websalpunt.cat: Joan López, Alaia González, Naroa González,
Marc Cañellas i Alberto Pérez.
L'obra del batxillerat d'arts escèniques de 2n de batxillerat ha guanyat un
premi Buero de teatre per "la capacitat per connectar amb el públic".
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Aquesta memòria ha estat aprovada pel consell escolar en la sessió
celebrada dia XX de ??????? de 2019. La part pedagògica va ser aprovada
al claustre del 29 de juny.
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